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                IONIZING AIR NOZZLE type BW 

 

 
Ionizačná vzduchová tryska typ BW a zdroj typ A2A3S 
 
POPIS 

Ionizačné vzduchové trysky typ BW napájané 

vysokonapäťovým zdrojom vytvárajú prúd ionizovaného 

vzduchu o vysokej rýchlosti, ktorý súčasne čistí a neutralizuje 

elektrostatický náboj na rôznych výrobkoch a materiáloch. 

Trysky používajú stlačený vzduch a umožňujú riešiť aj čistenie a 

neutralizáciu v ťažko dostupných miestach. Trysky sú obzvlášť 

určené pre čistenie vnútra nádob. Predná časť trysky je k 

dispozícii v dvoch priemeroch a dĺžka a tvar trubičky je 

vyrobená na zákazku. 

Emitačný hrot je priamo napojený k vysokému napätiu, 

ale prúd je obmedzený na bezpečnú hodnotu. Vzhľadom k tomu, 

že je emitačný hrot neustále v prúde vzduchu, nebude dochádzať 

k jeho znečisteniu. Ofukovacia sila trysky je vysoká pri relatívne 

nízkej spotrebe stlačeného vzduchu.  

Vhodný typ napájacieho zdroja je A2A3S. 

 

 

Technická špecifikácia ionizačných trysiek BW 
– pracovný dosah   150 mm 

– materiál trysky   plast, nerez 

– emitačné hroty   špeciálna zliatina 

– kábel     PVC, PE 

– hmotnosť    0,06 kg 

– teplota prostredia   0 - 55 °C 

– podmienky použitia   priemyslové prostredie 

– hluk     58 dB pri tlaku 1 bar (vo vzdialenosti 0,6 m) 

– spotreba stlačeného vzduchu 4 - 8,5 Nm
3
/hod. pri tlaku 1 bar (podľa priemeru) 

– stlačený vzduch   max. 6 bar, čistý, suchý, bez oleja 

– pripojenie stlačeného vzduchu 1/8“ BSPT 

– prevádzkové napätie  3,3 kV striedavé 

– na prianie    ohybná tryska 

– napájací zdroj   A2A3S 
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               IONIZING AIR NOZZLE type BW 

 
Napájací zdroj typ A2A3S 
 

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, k 

zariadeniu je dodávané Prehlásenie o zhode podľa zákona 

č. 22/1997. Zdroj má 4 výstupy. Štandardný zdroj ide 

doplniť o možnosť kontroly vysokého napätia (v prípade 

poruchy je aktivovaný zvukový alebo svetelný alarm) a 

diaľkové ovládanie. Napájací zdroj nevyžaduje žiadnou 

údržbu. 

 

 
 

Technická špecifikácia napájacieho zdroja typ A2A3S 
– 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 prianie110 V 

– primárny prúd   max. 0,2 A 

– frekvencia    50 Hz, na prianie 60 Hz 

– výstupné napätie   3,3 kV striedavé 

– výstupný prúd   max. 2,5 mA 

– príkon    50 W 

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

     (alarm) – prevedenie A2A3BHR 

– schválené CE, UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní zastúpenie firmy Simco ION: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., 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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