
 

 

Technologie rozmrazování 
 

Modul s ekonomicky výhodným způsobem odmrazování – odstraňování ledu a prevence 
před jeho tvorbou 

Dynaset technologie pro odmrazování nabízí rychlý, automatizovaný a na provozní náklady 
úsporný modul, který rozprašuje rozmrazovací směs, která nejen odstraňuje námrazu, ale 
také preventivně před vytvářením námrazy ošetřené povrchy chrání. Nabízené moduly jsou 
kompletní systémy pro všechny modely nákladních vozidel a traktorů. S ohledem na variaci 
možností pro upevnění na různá vozidla se nabízí různé varianty aplikace – rozprašování 
odmrazovače na cesty, parkovací plochy, ranveje, letadla aj. 

 

Funkce a výhody 

Množství rozprašovaného rozmrazovače je automaticky uzpůsobeno ve vztahu k rychlosti 
vozidla, aby docházelo k optimální spotřebě přípravku/kapaliny (g/m2). To má za následek, 
že díky optimalizování průtoku kapaliny, bude docházet k výrazným úsporám na zařízení, 
které tak bude schopno v krátké době zajistit návratnost investice. 

Celé zařízení Dynaset je poháněno 
hydraulikou nákladního vozidla nebo 
traktoru, tím pádem není zapotřebí 
přídavného motoru nebo dalších paliv. 

Uživatelsky vstřícné rozhraní s paměťovou 
kartou, flash diskem nebo USB diskem 
umožňuje vytisknout kompletní report 
využitelnosti a sledovat spotřebu drahého 
přípravku na rozmrazování. Aby byl 
systém kompletní, je součástí i další 
stříkací pistole a naviják na hadici. 
Nabízená technologie je bez emisí a je tak 
šetrná k životnímu prostředí. 

 



 

 

 

Dynaset rozmrazovací moduly 

 

1. Dynaset doplňkový hadraulický obvod HVO 

Obvod HVO je vhodné řešení pro všechny značky aut, přičemž znatelně šetří místo 
ve vozidle. Hydraulická variabilní vysokorychlostní pumpa Dynaset se otáčí hladce 
bez výrazného hluku a může být použita od volnoběhu po maximální výkon 

Obvod HVO obsahuje 

– hydraulickou LS-pumpu 
– chlazenou olejovou vanu s odpadním filtrem, teploměr a spínače hladiny oleje 

2. Automatický hydraulický rozprašovací systém 

Automatický vysokotlaký rozprašovací systém aplikuje směs na daný povrch 
rovnoměrně a přizpůsobuje množství aplikované tekutiny rychlosti vozidla. Díky 
jednoduchému uživatelskému rozhraní systému může být sledován průběh aplikace i 
z kabiny řidiče. 

Systém zahrnuje 

- HPW hydraulické vysokotlaké čerpadlo kapaliny, hydraulické komponenty 
- stříkací trysky, trubky trysek, stříkací pistoli a naviják 
- uživatelsky vstřícné prostředí s rozhraním pro paměťovou kartu, flash disk nebo 

USB 
- zprávy o využití a tiskárnu 

3. Nádrže pro rozmrazovací tekutinu 

V nabídce Dynaset je široká paleta druhů nádrží s ohledem na potřeby zákazníka a 
jeho potřeby užití. 

Systém nádrže zahrnuje 

- nádrž pro rozmrazovací tekutinu (chemicky odolný kompozit) 
- sací filtr 
- 3“ vypouštěcí ventil 
- rameno/ramena pro aplikaci rozmrazovací tekutiny 
- dvouúrovňové spínače a senzor měření hladiny 

4. Automatické hydraulické rameno 

Automatické hydraulické rameno pro vozidla obsahuje stabilizátor a zvedák zajišťující 
srovnání ramene do vodorovné polohy během celého procesu odmrazování – 
zajištění stejné vzdálenosti ramene od ošetřované plochy 

Systém zahrnuje 

- hydraulicky ovladatelné rameno 
- varovná světla 

 



 

 

 

5. profesionalita 

Společnost Dynaset je dobře známa svými hydraulickými systémy  a mnoho 
zkušeností s její aplikací na vozidla různých značek jako Mercedes Benz, Volvo, 
Scania, Iveco, Mack aj. Společnost nabízí rozmrazovací modul a instalaci na přání 
zákazníka, takže jsou využitelné například pro odmrazování křídel letadel. 
Hydraulické vybavení Dynaset má celosvětově nejlepší poměr síla k velikosti, což 
zaručuje snadnou instalaci na jakékoliv stroje/auta. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Více informací na tel.: +420 556 205 360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


