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.

شرکت
 EmiControlsتولیــد کننــدهی انــواع توربینهــای ثابــت و متحــرک بــا قابلیــت کنتــرل از راه دور جهــت پاشــش فــوم ،آب و یــا ترکیــب آنهــا ،مجهــز بــه انــواع نازلهــا
بــه صــورت مــه پــاش ،جــت و ترکیــب آنهــا بــا قــدرت پرتــاب بیــش از  80متــر میباشــد کــه جهــت اطفــاء حریــق در مناطــق شــهری ،صنایــع شــیمیایی ،پاالیشــگاهها،
فرودگاههــا ،جنگلهــا ،تونلهــا و  ...طراحــی شــده اســت .شــرکت شیواســپ بــه عنــوان نماینــده انحصــاری شــرکت  EmiControlsمفتخــر اســت تــا کلیــه محصــوالت
منحصــر بــه فــرد و کارآمــد ایــن مجموعــه را جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی تجهیــزات آتشنشــانی کشــور در اختیــار کلیــه ســازمانها ،نهادهــا و متقاضیــان قــرار دهــد.

اطفاء حریق به کمک توربین
کلیــه محصــوالت  EmiControlsبــر مبنــای سیســتم توربیــن طراحــی شــده اســت .تمامــی راهکارهایــی کــه توســط ایــن شــرکت
ارایــه میشــوند یــک نقطــه مشــترک دارنــد :یــک توربیــن بــا ف ـنآوری خروجــی متغییــر کــه میتوانــد مقادیــر بــاالی آب را
اتمیــزه کــرده و در ســطوح گســترده امــا بــا هدفگیــری دقیــق پخــش نمایــد.

ِ
طــی اتمیزاســیون ،ســطوح بزرگــی از آب بــا مقــدار ِ
مصرفــی کــم تولیــد میشــوند .راهکارهــای ارایــه شــده توســط
آب
 EmiControlsدر زمینههــای مختلــف کاربردهــای موثــر دارنــد .توربینهــای مهپــاش ایــن شــرکت همچنیــن بــدون نیــاز
بــه فشــار خیلــی بــاال کار میکننــد در نتیجــه باعــث صرفــه جویــی قابــل توجهــی در تجهیــزات و هزینههــای نصــب میشــود.

بهرهوری
اصــول  EmiControlsنوعــی تغییــر الگــو را در صنعــت آتشنشــانی ایجــاد میکنــد .بــر خــاف مانیتورهــای مرســوم ،قطــرات تولیــد شــده توســط
ایــن توربینهــای مهپــاش ریزتــر بــوده و توســط یــک پروانــه اســپری میشــوند .ایــن قطــرات مســاحت نســبت ًا بزرگــی را اشــغال میکننــد و بنابراین
دارای قــدرت انتقــال حرارتـ ِ
ـی باالیی هســتند.

ذرات مــه ایجــاد شــده ،در فضــا معلــق میگــردد بنابرایــن میتوانــد بــه ســطوح پنهــان منبــع آتــش نیــز برســد .بــه طــور کلــی ،مقــدار کمتــری از آب
جهــت تشــکیل ســطوح بزرگتــری از مــه مصــرف میشــود کــه میتوانــد آتــش ،حــرارت و انتشــار گازهــا را بــه شــکل مؤثرتــری کنتــرل کنــد.

توسط اتمیزه شدن آب ،سطح بزرگی
برای انتقال حرارت ایجاد میگردد و
بنابراین ظرفیت خنک کنندگی بیشتری
جهت اطفاء حریق خواهیم داشت

تونلها و حفرههای راه آهن زیرزمینی
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
مهپــاش میتوانــد روی یــک ماشــین شــنیدار قــرار بگیــرد و توســط کنتــرل از راه دور بــه داخــل تونــل هدایــت شــود .همچنیــن توربیــن مهپــاش میتوانــد روی وســایل
نقلیــه ریلــی نصــب شــود و خدمـهی تیــم اطفــاء حریــق میتواننــد در فاصلـهای امــن نســبت بــه حریــق قــرار گیرنــد.

مناطق شهری
آتــش در مناطــق شــهری بــه کمــک راهــکار EmiControls
میتوانــد بــه صــورت کارآمدتــری تحــت کنتــرل در آیــد.
همچنیــن مــه تشــکیل شــده دود و ذرات معلــق در هــوا
را کنتــرل میکنــد و در نتیجــه انتشــار دود و گاز در طــی
عملیــات اطفــاء کاهــش مییابــد.
میــزان آب کمتــری نســبت بــه سیســتمهای ســنتی
مصــرف میشــود و بنابرایــن خســارت کمتــری بــه
تجهیــزات و لــوازم مــورد اطفــاء وارد میگــردد.

آتش سوزی در جنگل
خدم ـهای کــه بــرای اطفــاء حریــق بــه جنگلهــا اعــزام مــی شــوند ،بــه دلیــل محــدود بــودن میــزان آب موجــود در تجهیــزات مهــار آتــش ،مجبورنــد شــلنگهای بلنــدی را
اســتفاده کننــد .مــواد ضــد احتــراق پرتــاب شــده از هــوا میتوانــد بــه مهــار آتــش کمــک کنــد امــا ایــن کار اغلــب بــه دلیــل کافــی نبــودن دقــت پرتــاب بهــرهوری زیــادی
نــدارد .بنابرایــن اســتفاده از راهــکار  EmiControlsبــا میــزان بــا کاهــش مصــرف آب ،مزیــت بســیار ارزشــمندی اســت .ســطح بزرگتــری از آتــش توســط آب قابــل
دســترس مــی توانــد خامــوش شــود.

توربینهــا همچنیــن اســتفاده از فومهــای اطفــاء حریــق را نیــز ممکــن میســازند .بــه کمــک حــرکات افقی،عمــودی و تغییــر زاویــه پرتــاب ایــن مــواد بــا دقــت بیشــتری
میتواننــد بــه هــدف برخــورد کننــد.

فرودگاهها

میــزان بــاالی ســوخت موجــود در هواپیماهــا همــراه بــا خطــرات
بالقــوه ناشــی از تولیــد حــرارت بســیار بــاال ،ریســک زیــادی
را بــه دنبــال خواهــد داشــت EmiControls .یــک
توربیــن مه ِ
پــاش نصــب شــده بــر روی تانکــر را تولیــد
کــرده اســت کــه اختصاصــ ًا در ایــن زمینــه کاربــرد
دارد .اتمیزاســیون باعــث میشــود هــدف در حــال
ســوختن بــه طــور یکنواخــت و سرتاســری بــا آب یــا
فــوم پوشــیده شــود و کل منبــع آتــش بــه یکبــاره
خامــوش گــردد .مســاحت ســطح ذرات معلــق بیشــتر
اســت و بنابرایــن ظرفیــت خنــک کنندگــی بســیار باالتــر
خواهــد بــود .اســپری آب نیــز یــک مســیر فــرار امــن را بــرای
مســافرین بــدون هرگونــه آســیب فیزیکــی فراهــم میســازد.

صنایع شیمیایی و پاالیشگاهها
آتشســوزی در صنایــع شــیمیایی و پاالیشــگاهها بــرای
کارکنــان و ســاکنین مجــاور و همچنیــن گــروه امــدادی
بســیار پرخطــر میباشــد .هــدر رفتــن آبــی کــه بــرای
اطفــاء ایــن حریقهــا اســتفاده شــده اســت فراینــدی
هزینــه بــر خواهــد بــود.

مــه ایجــاد شــده توســط سیســتم EmiControls
عملیــات اطفــاء حریــق را کارآمدتــر نمــوده و بــه
خاموشــی هرچــه ســریعتر شــعلهها کمــک میکنــد.
همچنیــن میــزان آب بســیار کمتــری بــرای فراینــد اطفــاء
حریــق الزم اســت.

مزایا

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

اطفــاء حریــق خواهیم داشــت.
اســپری آب یــا آب  -فــوم بــه طــور مســتقیم میتوانــد 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
سیســتم است.
مه تولید شده توسط توربین ،باعث کاهش قابل توجه انتشار دود در حین عملیات اطفاء حریق میگردد.
آب مصرفــی کمتــری نســبت بــه سیســتمهای مشــابه جهــت اطفــاء حریــق مــورد نیــاز اســت ( .یــک لیتــر آب بــر اســاس انــدازه
قطــرات میتوانــد مســاحتهای مختلفــی را پوشــش دهــد .چنانچــه قطــر ذرات آب  1000میکــرون باشــد ســطح  6متــر مربــع قابــل
پوشــش اســت ،حــال آنکــه بــا توجــه بــه اتمیــزه شــدن آب بــه ذراتــی بــا قطــر  10میکــرون ،ســطح قابــل پوشــش  600متــر مربــع خواهــد
بــود).
سیستم پرتابل ،مجهز به کنترل از راه دور از فاصله  500متری میباشد که حاشیهی امنی برای اپراتور ایجاد مینماید.
در صورت نصب توربین روی دکلهای از قبل تعیین شده ،زمان قابل توجهی در اطفاء حریق صرفهجویی میگردد.
وجــود نازلهــای مختلــف و حرکــت توربیــن بــه صــورت افقــی ( 360درجــه) و عمــودی ( - 20تــا  50درجــه) ،ایــن سیســتمها را قــادر
میســازد تــا بــا تغییــر جهت بــاد ســازگار شــوند.
توربینهــای منحصــر بفــرد شــرکت EmiControls

نصب اســت.

بــر روی ماشــینهای آتشنشــانی ،دکلهــا ،تریلرهــا و انــواع ترولیهــا قابــل

