
 

 

Vysokotlaké potlačování prašnosti (HPW-
DUST) 
 

Regulace prašnosti na pracovišti  - už žádný nepořádek 

Technika potlačování prachu při demolicích, bourání aj. 
prašných činnostech velmi zvyšuje bezpečnost a efektivitu 
práce. Vzduch je zřetelně čistší, což v důsledku znamená 
lepší viditelnost a bezpečnější dýchání – dokonce i zápach a 
chuť prachu mizí. 

Nabízené jednotky mohou být efektivně využit na prakticky 
jakémkoli pracovním stroji, který pracuje v místě se 
zvýšenou prašností. Zejména při stavebních pracích ve 
městských oblastech je potlačování prašnosti nezbytné pro 
zabránění znečištění okolí. 

Největší výhodou tohoto systému je práce v prašném 
prostředí, jako je např. lámání skal. Systém je vhodný např. 
při drcení, vrtání, sbíjení nebo při manipulaci se suchou půdou. 

Vysokotlaký systém potlačování prašnosti je založen na 
výkonném hydraulickém vysokotlakém čerpadle společnosti 
Dynaset. Vysokotlaká voda je vypouštěna přímo na 
ošetřovanou oblast pomocí speciálních trysek. Mlha, jako 
atomizovaná voda spoutá i ty nejmenší částečky prachu a 
přinutí je kontrolovaným způsobem odpadnout. V případě 
suchých částeček prachu je voda smete z povrchu a odnese 
dál od pracovní oblasti. 

Systém má dvě nastavení pro výstup vody. To umožňuje 
uzpůsobit co nejvhodněji použité množství vody pro každou 
situaci.  

Sloučení malých vodních kapiček a vysokého tlaku zaručuje efektivní 
výsledky při použití malého množství vody a zároveň to umožňuje vyhnout 
se zaplavení pracoviště. Používaná voda může být jak z vodovodu, tak 
oddělené nádrže. 

 

Sada pro redukci prašnosti zahrnuje: 

• HPW – hydraulická vysokotlaká vodní pumpa 

• Elektromagnetický ventil s regulací průtoku a tlaku ( slouží k 
napojení hydrauliky vlastního stroje ) 

• Rozmlžovací trysky pro kontinuální mlžení, popřípadě mlžící trysky 
vysokovýkonové pro cyklické mlžení 

• Potrubní rozvod tvořený vysokotlakými hadicemi včetně šroubení a 
úchytek 

• Elektroinstalace 

• Popřípadě zásobní nádrž na vodu 



 

 

 

Technické specifikace rozmlžovacích 

vysokotlakých trysek: 

• Kontinuální – při tlaku 200 barů 
množství vody od 2,2 do 26 litrů za min. 

• Vysokovýkonové - při tlaku 200 barů 
množství vody od 9,7 do 97 litrů za min. 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
Výstupní parametry 

pro vodu 
Trysky Rozměry Váha 

Hydraulické 
požadavky 

 
Tlak 
bar 

Průtok 
l/min 

počet 

Šířka x délka x výška 
mm 

 
kg 

Max. 
průtok 
l/min 

Max. 
tlak 
bar 

HPW 200 Dust 120-140 5 … 30 4 (10)* 240x160x170 8 0-40 160 
HPW 200 Double Dust 120-140 5 … 30 4 (20)* 240x160x170 8 0-40 160 
HPW 220 Double Dust 120-140 5 … 50 6 (40)* 280x150x190 18 0-70 160 
HPW 180 Double Dust 120-140 5 … 90 6 (40)* 330x220x180 28 0-115 160 
HPW 130 Double Dust 120-140 5 … 180 6 (40)* 415x165x260 35 0-140 160 

Standardní dodávka (doporučené), zvýšení počtu je možné 

 

Více informací na tel.: +420 556 205 360 


