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Dmuchawa strumienicowa elektryczna DSE-400

RoDzajE zaStoSowań

- zestaw DSE - jako dmuchawa strumienicowa elektryczna
- zestaw DWLM - jako dmuchawa wentylacyjna tłocząca połą-

czona z lutniociągiem metalowym Ø 400
- zestaw DWLE - jako dmuchawa wentylacyjna tłocząca połączo-

na z lutniociągiem elastycznym Ø 400

PRzEznaczEniE

Zestaw DSE:
- wymieszania, rozrzedzenia i usuwania lokalnych i przystropo-

wych nagromadzeń metanu, pod warunkiem zawieszenia ze-
stawu DSE dmuchawy w odległości minimum 1,5 m od stropu 
wyrobiska

- rozrzedzenie lub usuwane lokalnych nagromadzeń dwutlen-
ku węgla

- klimatyzacji wentylacji miejsc pracy, w których występują małe 
przepływy powietrza wentylacyjnego

Zestaw DWLM i DWLE:
- wentylacji pomieszczeń, w których mogą wystąpić koncentra-

cje metanu i dwutlenku węgla

- przewietrzania w systemie wentylacji tłoczącej krótkich wyro-
bisk górniczych niemetanowych i metanowych, których dłu-
gość nie przekracza 15 m, a które zaliczane są do pomieszczeń 
„a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz I, II, III i IV kategorii 
zagrożenia metanowego i klasy „A” i „B” zagrożenia pyłowego

Wszystkie zestawy DSE, DWLM i DWLE mogą być zainstalowane 
w opływowym lub odrębnym prądzie powietrza, w polach me-
tanowych i niemetanowych

W każdym przypadku zastosowania, na wlocie do dmuchawy 
musi być zainstalowany odpowiedni system metanometrii, któ-
ry jest przedmiotem opracowania wyposażenia elektrycznego.

Dmuchawa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadni-
czych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych  przezna-
czonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. 
U. 2005 nr 263 poz. 2203).
Dmuchawa może być również stosowana w zakładach przeróbki 
węgla lub poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu.

DSE DwLM

DwLE

Charakterystyka teChniCzna 

Nominalna wydajność V1= 0,93 m3/s 
dla zestawu DSE
V2= 1,43 m3/s 
dla zestawów DWLM i DWLE

Nominalne spiętrzenie 
całkowite 

Δ pc= 590 Pa 
dla zestawu DSE

Zasięg wyrzutu powietrza: S = 35 m dla zestawu DSE

Prędkość wyrzutu powietrza: W = 0,7 m/s dla zestawu DSE
w zasięgu wyrzutu S = 35 m

Moc nominalna silnika 
elektrycznego:

N = 1,5 kW

Napięcia zasilania: UN = 500 V lub UN = 230 V

Średnica lutniociągu 
współpracującego:

ø = 400 mm 
dla zestawów DWLM i DWLE

Długość lutniociągu 
współpracującego: 

L = około 15 m

Masa całkowita M = 114,6 kg
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