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                Flat Nozzle 
 

 

 

Vlastnosti: 

 tryska s úsporou 

stlačeného vzduchu 

 plochý výstup vzduchu 

 štandardné pripojenie 

vzduchu 1/8“ BSP 

 prúdovo obmedzený 

emitačný hrot, bez 

nebezpečenstva pri 

dotyku 

 rožné možnosti inštalácie 

 možnosť otočenia 

výstupu o 90° 

 nízka úroveň hluku 

 

 

 

Ionizačná tryska Flat Nozzle 
 

 Ionizačná tryska Flat Nozzle sa používa na čistenie a neutralizáciu 

elektrostaticky nabitých predmetov. Vzhľadom na použitie stlačeného 

vzduchu je možné neutralizovať a 

čistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta. 

Ionizačná tryska pripojená k zdroju 

napätia vytvára prúd vzduchu, ktorý 

obsahuje množstvo kladných a 

záporných iónov. Vzhľadom k tomu, 

že sa opačné náboje priťahujú, bude 

každý nabitý materiál (kladne i 

záporne) priťahovať ióny opačnej 

polarity až dôjde k jeho neutralizácii. 

Neutralizovaný materiál nebude 

ďalej priťahovať nečistoty. 

 

Prúd v ionizačnej tryske Flat Nozzle 

je obmedzený, takže dotknutie sa emitačného hrotu je bezpečné. 

 

Ionizačná tryska Flat Nozzle je tiež vhodná pre neutralizáciu 

elektrostatického náboja na nakladacích a vykladacích tlačových strojov. 

 

 

Flat Nozzle 

Pracovný dosah 50 - 300 mm 

Materiál trysky ABS a PVC 

Ionizačné hroty špeciálna zliatina 

Kábel 3 m, PVC a PE (možnosť 

kovový tienený alebo 

flexibilný silikónový) 

Hmotnosť 0,23 kg vrátane 3 m HV 

kabelu 

Teplota prostredia 0 – 55°C 

Pracovné prostredie priemyslové aplikácie 

Maximálny prúd medzi 

emitačným hrotom a zemou 

< 0,3 mA 

Maximálny tlak vzduchu 6 bar 

Pripojenie vzduchu 1/8“ BSP 

Pracovné napätie 7 kV AC 

Napájací zdroj A2A7S 
 

                  Flat Nozzle 
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Obchodné zastúpenie: 
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 

 

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. 

 

A2A7S 

Primárne napätie 230 V, 50 Hz, max. 0,2 

A 

Výstupné napätie 7 kV AC, max. 2,5 mA 

Príkon 50 W 

Počet výstupov 4 

Hmotnosť 2,8 kg 

Teplota prostredia 0 – 55°C 

Pracovné prostredie priemyslové aplikácie 

Krytie IP 54 

Indikácia vysokého napätia áno 

Materiál skrine práškovo lakovaná oceľ, 

hliník 

Na želanie vyváženie iónov, 

diaľkové ovládanie, 

indikácia vysokého 

napätia – alarm 

Schválené CE, UL 
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