


DRY FOG SYSTEMS
DRY FOG SYSTEMS SPRAY TECHNOLOGY
Üretim sürecinde malzemelerin  taşınması, aktarılması ve nakliyesi gibi 
uygulamalar ortam havasında ince parçacıklar halinde toz bulutları oluşturur. 
Meydana gelen bu toz bulutları, insanlar açısından rahatsız edici ve tehlikeli 
olmasının yanı sıra çevredeki tesis ve ekipmanlara da zarar verebilir. Bu 
nedenlerle ortamda oluşan tozun bertaraf edilmesi, uzaklaştırılması veya 
bastırılması gerekmektedir. Dry Fog Systems Spray Technology; taşıma, kırma, 
öğütme, yükleme, boşaltma, kazma ve delme gibi işlemlerin ardından meydana 
gelebilecek toz oluşumunu etkin bir biçimde engeller.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Dry Fog Systems Spray Technology ile toz bastırma işlemi, basınçlı hava ve su 
kullanan ultrasonik nozulların yapay bir sis oluşturması, yapay sis içerisinde 
bulunan 1 – 10μ boyutlarındaki su damlacıklarının toz parçacıklarına yapışması 
ve bu toz parçacıklarının ağırlaşarak yere çökelmesi şeklinde gerçekleşir.

SİSTEMİN AVANTAJLARI
Dry Fog Systems Spray Technology’de kullanılan ultrasonik nozullar sayesinde, 
su damlacıkları ile toz parçacıklarının en iyi şekilde yapışması sağlanır. Toz 
yoğunluğu ve uygulama alanı göz önüne alınarak yapılan basınç ve boru hattı 
hesapları ile optimum sis oluşumu ve etkin bir toz bastırma işlemi gerçekleştirilir. 
Uygulamaya özgü tasarımlar ile su tüketimi minimum düzeyde tutularak su 
tasarrufu sağlanır ve ortamda yoğun çamur oluşumunun önüne geçilir.

OTOMASYON VE YAZILIM
Dry Fog Systems Spray Technology otomasyon paneli; HMI ekran, PLC, 
sinyalizasyon indikatörleri ve ilgili bileşenlerden oluşmaktadır. HMI ekran, 
kullanıcının tam sistem kontrolünü sağlamasının yanı sıra sistemin basınç 
değerlerini ve sistem hatalarını görüntülemesine olanak tanır. Ayrıca otomasyon 
paneli üzerinden sisleme yapılacak bölgelerin seçimi yapılabilir ve ihtiyaç olan 
bölgelerdeki ünitelerin birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanabilir. Sistem, 
ayarlanabilen zamanlayıcı sayesinde, kullanıcının isteğine göre, belirlenen zaman 
aralıklarında çalıştırılabilir. Kullanıcı tarafından tanımlanan ya da yazılımsal 
olarak belirlenen zaman aralıklarında nozullar ve filtreler otomatik olarak 
temizlenebilir. Sistem otomatik, manuel ve bakım modu olmak üzere üç mod 
olarak tasarlanmıştır. Otomatik modda uygulamaya uygun seçilen sensörler 
ve alınan sinyaller sayesinde sisleme yapılacak olan bölgenin devreye girmesi 
ve devreden çıkması sağlanır. Manuel modda, sistem kullanıcı tarafından HMI 
Panel üzerinden aktive edilir veya kapatılır. Sistem manuel olarak kapatılana 
kadar çalışmaya devam eder ve toz bulutları yapay sis tarafından bastırılır. Bakım 
modunda, sistemin genel bakımlarının yapılması sağlanır.
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TEMİZ VE FERAH ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN 

DRY FOG SYSTEMS
GENEL ÖZELLİKLER
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●ETKİN TOZ BASTIRMA

●MİNİMUM SU SARFİYATI

●OTOMASYON SİSTEMİ
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BASINÇ KONTROL VE DAĞITIM PANOSU

ÖZEL ULTRASONİK NOZULLAR VE
AYARLANABİLİR NOZUL APARATI

HMI EKRANLI
OTOMASYON SİSTEMİ
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