
 
Ionizačná pištoľ TOP GUN III, tryska ORION - špecifikácia 1/3  21. 2. 2016 

 

 

 
              Ionizing Air Gun TOP GUN, nozzle ORION 

 

Ionizačná vzduchová pištoľ TOP GUN III 
 

Popis 
Ionizačná vzduchová pištoľ typ TOP GUN III s vynikajúcimi 

vlastnosťami je určená pre čistenie a neutralizáciu statickej 

elektriny v širokej rade priemyselných aplikácií aj v čistých 

prostrediach Clean Rooms. Ionizačná pištoľ TOP GUN III má 

vyváženie iónov na 0 ± 15 V, veľkú vyfukovaciu silu pri nízkej 

spotrebe vzduchu, vysokú účinnosť čistenia a rozpadu 

elektrostatického náboja. Filtračná vložka na výstupe pištole 

zaisťuje vysokú čistotu vzduchu. 

Teleso pištole je ľahké, ale odolné proti opotrebeniu. Pištoľ má 

spúšť s ľahkým ovládaním, komfortnú aj pri dlhodobom použití. 

Všetky funkcie sú obsiahnuté v pištoli vrátane ovládacieho 

ventilu, nastavovania vyváženia a dvojúrovňovej LED kontrolky 

pre stav zapnutia a ionizáciu. Materiál pištole aj kábla je 

elektrostaticky disipatívne. K pištoli je dodávaný držiak. 

 

Typické aplikácie 
– Výroba a balenie v lekárskom a farmaceutickom priemysle 

– Výroba elektroniky 

– Montáž presných súčasťou 

– Odstraňovanie nečistôt v optike 

– Čistenie sklenených a plastových dielov pred povrchovou úpravou 

 

Vlastnosti 
 filtračná vložka na výstupe pištole 

 ľahké telo pištole s ergonomickým dizajnom 

 riadiaci ventil prúdu vzduchu 

 elektrická aktivácia ionizácie a prúdu vzduchu 

 kontrolné svetlo ionizácie 

 elektronicky vyvážený výstup iónov na 0 ± 15 V 

 

Špecifikácia – ionizačná pištoľ 
Pracovný dosah   … 10 – 300 mm 

Teleso     … elektrostaticky disipatívny polykarbonát/ABS 

Vysokonapäťový kábel  … elektrostaticky disipatívny polyuretán 

Dĺžky káblov    … 2,1 m, 3 m, 4,2 m a 6 m 

Hmotnosť pištole vrátane 2,1 m káblu… 185 g 

Teplota prostredia   … 0 - 40°C 

Hluk     … 76 dB pri tlaku 2 bar 

Spotreba vzduchu   … 68 l/min. pri tlaku 2 bar, 130 l/min. pri tlaku 4 bar 

Čas vybíjania    … 1,3 s zo vzdialenosti 15 cm pri tlaku 2 bar (z 1000 V na 100 V) 

     … 0,5 s zo vzdialenosti 5 cm pri tlaku 4 bar (z 1000 V na 100 V) 

Prúd     … emitačný hrot voči zemi max. 25 A 

Množstvo ozónu   … 0,001 ppm vo vzdialenosti 450 mm pri tlaku 1 bar 

Voliteľné príslušenstvo  … optický IR senzor pre zapnutí ionizácie aj vzduchu 
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Pracovné prostredie použitia  … ľahký priemysel 

Vzduchový filter   … 0,01 micron 

 

Špecifikácia – kontrolný modul 
Prívodné napätie   … 230 V, 50/60 Hz, 0,05 A 

Pracovné napätie   … 5000 V striedavé 

Rozmer modulu   … 132 mm x 164 mm x 85 mm 

Materiál    … práškovo lakovaná oceľ 

Hmotnosť    … 2,7 kg 

Konektor napájania   … IEC 320 

Maximálny tlak vzduchu  … 7 bar (stlačený vzduch alebo dusík) 

Pripojenie vzduchu   … 1/8“ NPT vnútorný 

Schválené    … UL, CE 

 

 

Prevedenie TOP GUN III SIDEKICK 
Ionizačná pištoľ upevnená na ohybnej článkovej hadici a 

ovládaná nožným pedálom alebo optickým IR senzorom, 

umožňuje pracovníkovi používať obe ruky pre montážne 

alebo výrobné operácie. Nožný pedál alebo optický IR 

senzor zapína prívod stlačeného vzduchu aj ionizácie. 

Podstavec sa ľahko pripevní na pracovnú dosku stola. 

 

Vlastnosti 
 ohybná článková hadica 45 cm 

 filtračná vložka na výstupe pištole 

 držiak na pracovnú dosku 

 nožní pedál alebo optický IR senzor zapína prívod vzduchu aj ionizácie 

 

 

Prevedenie ORION ionizačná tryska 
Ionizačná tryska pre stabilné umiestnenie vo výrobných 

linkách, zariadeniach a strojoch pri výrobe elektroniky, 

polovodičov, lekárskych zariadení, atď. Ako voliteľné 

príslušenstvo je k dispozícii optický IR senzor pre zapnutie 

ionizácie aj stlačeného vzduchu, rozsah citlivosti senzora je 

nastaviteľný medzi 0,1 - 1 , 0 m. 

 

Vlastnosti 
 kompaktná konštrukcia 

 filtračná vložka na výstupe trysky 

 jednoduchá inštalácia 

 rýchla neutralizácia náboja 

 jednoduchá, spoľahlivá s minimálnymi nárokmi na 

údržbu 

 dĺžka káblu 2,1 m 

 

 

 

 

 



 
Ionizačná pištoľ TOP GUN III, tryska ORION - špecifikácia 3/3  21. 2. 2016 

 

               Ionizing Air Gun TOP GUN, nozzle ORION 
 
 
 
Prevedenie ORION SIDEKICK ionizačná tryska 
Ionizačná tryska upevnená na ohybnej článkovej hadici a 

ovládaná nožným pedálom alebo optickým IR senzorom 

umožňuje pracovníkovi používať obe ruky pre montážne 

alebo výrobné operácie. Nožný pedál alebo optický IR 

senzor spína prívod stlačeného vzduchu aj ionizácie. 

Podstavec sa ľahko pripevní na pracovnú dosku stola. 

 
Vlastnosti 

 ohybná článková hadica 45 cm 

 filtračná vložka na výstupe pištole 

 držiak na pracovnú dosku 

 nožný pedál alebo optický IR senzor zapína 

prívod vzduchu aj ionizáciu 

 

 

Prehľad modelov pištole TOP GUN a trysky ORION (230 V, 50 Hz) 

Prevedenie Objednávacie číslo 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 3 m kábel 05.07.20.0010 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 6 m kábel 05.07.20.0020 

Ionizačná pištoľ TOP GUN SIDEKICK + 3 m kábel 05.07.20.0110 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 2,1 m kábel 4005106 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 2,1 m kábel + senzor 4012200 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 4,2 m kábel 4006600 

Ionizačná pištoľ TOP GUN + 4,2 m kábel + senzor 4012203 

Ionizačná pištoľ TOP GUN SIDEKICK + 2,1 m kábel 4007005 

Ionizačná pištoľ TOP GUN SIDEKICK + 2,1 m kábel + senzor 4012206 

Ionizačná tryska ORION + 2,1 m kábel 4009046 

Ionizačná tryska ORION + 2,1 m kábel + senzor 4012210 

Ionizačná tryska ORION SIDEKICK + 2,1 m kábel 4009246 

Ionizačná tryska ORION SIDEKICK + 2,1 m kábel + senzor 4012213 

 

 

 

Prevedenie Ionizačná pištoľ Top Gun s optickým IR senzorom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:lontech@lontech.cz
http://www.lontech.cz/
http://www.staticka-elektrina.cz/

