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                Ionizing Air Gun type ES-2J 

 

 

Ionizačná vzduchová pištoľ ES-2J a zdroj typ A2A7S 
 
Popis 
Ionizačná vzduchové pištoľ neutralizuje elektrostatické náboje 

na rôznych materiáloch a čistí povrchy použitím ionizovaného 

stlačeného vzduchu. Po neutralizácii elektrostatického náboja je 

ľahšie odstrániť prach a nečistoty a zabrániť ich opätovnému 

priťahovaniu. Stlačený vzduch musí byť čistý bez oleja a vody. 

Pištole sú pripojené ku zdroju vysokého napätia. 

Ionizačná pištoľ typ ES-2J je elektricky bezpečná a "shockproof" 

- emitačný hrot je kapacitne spojený so zdrojom vysokého 

napätia. Vzhľadom k robustnej konštrukcii je pištoľ vhodná pre 

náročné priemyselné aplikácie. Vyrába sa štandardne s 3 m, 6 m 

a 9 m kovovým ochranným káblom. K zdroju je možné pripojiť 

až 4 pištole (podľa dĺžky kábla). 

Typické aplikácie 

- tepelné tvarovanie plastov 

- vstrekovanie plastov 

- montážne práce 

 

 

Technická špecifikácia ionizačnej pištole ES-2J 
Pracovný dosah   … 10 – 300 mm 

Teleso     … hliníkový odliatok, nerez 

Vysokonapäťový kábel  … PVC a PE s kovovým ochranným káblom, 3, 6, 9 m 

Hmotnosť pištole vrátane 6 m kabelu … 1100 g 

Teplota prostredia   … max. 60°C 

Hluk     … 78 dB vo vzdialenosti 60 cm pri tlaku 2 bar 

Spotreba vzduchu   … 275 l/min. pri tlaku 2 bar 

Zdroj     … A2A7S 

Pracovní napätie   … 7000 V striedavé 

Prúd     … emitačný hrot k zemi max. 25 A 
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Napájací zdroj typ A2A7S 
 

Štandardný model s modernou konštrukciou a 

jednoduchým pripojením antistatických zariadení. Je 

vybavený vypínačom s kontrolkou a kontrolkou vysokého 

napätia. Napájací zdroj je úplne bezpečný vzhľadom 

k obmedzeniu prúdu na max. 2,5 mA. Skriňa zdroja má 

krytie IP-54, spĺňa európske normy CE aj americké UL. 

Zdroj má 4 výstupy. Štandardný zdroj sa dá doplniť o 

možnosť vyvažovania iónov, kontrolu vysokého napätia (v 

prípade poruchy je aktivovaný zvukový alebo svetelný 

alarm) a diaľkové ovládanie. Napájací zdroj nevyžaduje 

žiadnu údržbu.  

 
 

Technická špecifikácia napájacieho zdroja typ A2A7S 
– materiál skrine   práškovo lakovaná oceľ, hliník 

– hmotnosť    2,8 kg 

– počet výstupov   4 

– 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, na prianie 110 V 

– primárny prúd   max. 0,2 A 

– frekvencia    50 Hz, na prianie 60 Hz 

– výstupní napätie   7000 V striedavé 

– výstupní prúd   max. 2,5 mA 

– príkon    50 W 

– na prianie    vyváženie iónov, diaľkové ovládanie, indikácia vysokého napätia

     (alarm) – prevedenie A2A7BHR 

– schválené CE, UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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