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                Ionizing Air Gun type COBRA 

 

 

Ionizačná vzduchová pištoľ Cobra a zdroj typ A2A5G 
 
Popis 
Ionizačná vzduchová pištoľ typ Cobra je určená pre čistenie a 

neutralizáciu veľkých plôch. Ionizačná pištoľ využíva spojenie 

ionizácie a zosilneného prúdu vzduchu pre dosiahnutie veľmi 

účinnej neutralizácie a odstránenie prachu a nečistôt. Unikátna 

prídavná tryska, ktorá je dodávaná s pištoľou umožňuje, aby 

prúd vzduchu pokryl veľké plochy, ako sú časti karosérií 

automobilov, plastové dosky a diely nábytku. Pištole sú 

dodávané štandardne so 6 metrovým káblom pre pripojenie k 

zdroju. K jednému zdroju je možné pripojiť až 2 pištole. 

Vlastnosti 

- teleso pištole je ľahké a odolné proti opotrebeniu 

vyrobené z nárazu-odolného plastu 

- spúšť umožňuje obsluhe regulovať prúd vzduchu 

- pre spojenie so zdrojom je dodávaný 6 m kábel (na 

vyžiadanie 12 m) 

- prídavná tryska pre usmernenie prúdu vzduchu 

- ľahko použiteľný hák a záves pištole 

Typické aplikácie 

- tepelné tvarovanie a vstrekovanie plastov 

- karosérie automobilov a lodí 

- diely nábytku a zariadení 

- kompozitové diely 

 

 

 

 

Technická špecifikácia ionizačnej pištole COBRA 
Pracovný dosah   … 150 – 600 mm 

Teleso     … nárazuodolný plast 

Vysokonapäťový kábel  … PVC a PE 

Hmotnosť pištole vrátane 6 m káblu … 750 g 

Teplota prostredia   … max. 55°C 

Hluk     … 92 dB vo vzdialenosti 30 cm pri tlaku 2 bar 

Max. tlak vzduchu   … 7 bar 

Spotreba vzduchu   … 400 l/min. pri tlaku 3,5 bar 

Výstupní prúd vzduchu  … 2250 l/min. pri tlaku 3,5 bar 

Zdroj     … A2A5G 

Pracovní napätie   … 5100 V striedavé 

Prúd     … max. 2,5 mA 
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               Ionizing Air Gun type COBRA 

 
Napájací zdroj typ A2A5G 
 

Štandardný model s modernou konštrukciou a 

jednoduchým pripojením antistatických zariadení. Je 

vybavený vypínačom s kontrolkou a kontrolkou vysokého 

napätia. Napájací zdroj je bezpečný vzhľadom k 

prúdovému obmedzeniu na max. 2,5 mA. Skriňa zdroja má 

krytie IP-54. K zdroju je možné pripojiť 2 pištole Cobra. 

Napájací zdroj nevyžaduje žiadnu údržbu. 

 
 
 

Technická špecifikácia napájacieho zdroja typ A2A5G 
– materiál skrine   práškovo lakovaná oceľ, hliník 

– hmotnosť    2,8 kg 

– počet výstupov   2 

– vypínač s kontrolkou  áno 

– prívodný kábel   1,8 m 

– teplota prostredia   0 - 55 °C 

– podmienky použitia   priemyslové prostredie 

– krytie    IP-54 

– indikácia vysokého napätia  áno 

– primárne napätie   230 V 

– primárny prúd   max. 0,2 A 

– frekvencia    50 Hz 

– výstupné napätie   5000 V striedavé 

– výstupný prúd   max. 2,5 mA 

– príkon    50 W 

– schválené    CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné zastúpenie firmy Simco ION: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., CZ-533 22 Býšť 34 

(okres Pardubice) 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086 

E-mail: lontech@lontech.cz 
Internet: www.lontech.cz, www.staticka-elektrina.cz  
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