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Transvectory - zosilňovače prúdu vzduchu 
 

Kruhové Transvectory sú ideálne na prepravu materiálov, ktoré sa môžu pohybovať v prúde vzduchu a tiež pre odsávanie 

dymu alebo rôznych nečistôt.  

Pretože tieto výrobky vytvárajú veľký prúd vzduchu použitím iba malého množstva stlačeného vzduchu, ich činnosť je veľmi 

ekonomická (zosilnenie prúdu vzduchu až 20: 1 pri použití potrubia a 60: 1 bez potrubia). 

 

 Aplikácie 
Kruhové Transvectory sa používajú buď samostatne nebo zapojené do potrubia, maximálny prietok vzduchu pri najväčšom 

prevodníku je 40186 l/ min. 

Transvectory sú vynikajúce pre ventiláciu, dopravu vzduchom, sušenie a chladenie. Široká škála aplikácií Transvectorov zahŕňa: 

- dopravu materiálov(obilie, plastické granule, piliny, prach, kapsule, kovové triesky, ústrižky papiera a látok, textilný prach, odpad pri lisovaní) 

- ventilácia a odsávanie dymu pri zváraní, z výfukov aut, od rôznych strojov, z pokovovacích kúpeľov a iných zdrojov plynov 

- čistenie zásobníkov s explozívnym materiálom alebo toxickými plynmi 

- váhové triedenie farmaceutických a iných ľahkých materiálov 

- sušenie tlačiarenských atramentov 

- chladenie tvarovaných súčastí a odliatkov 

 

 Vlastnosti Transvectorov: 
- nemajú žiadne pohyblivé časti – bez údržby 

- jednoduché nastavenie prúdu vzduchu 

- bez elektrickej energie, bez nebezpečenstva explózie, bez elektromagnetického rušenia 

- značne lacnejší než elektrické ventilátory s reguláciou 

- nie sú potrebné žiadne ochranné a bezpečnostné prvky 

- okamžité zapnutie a vypnutie 

- jednoduchá inštalácia a pripojenie k potrubiu 

- pohyb vzduchu pri atmosférickom tlaku bez vzduchovej kapsy 

- efektívnejšie než Venturiho trubica alebo ejektor 

- veľmi tiché 

- pre správnu činnosť Transvectorov je nutné použiť čistý filtrovaný vzduch (5-mikronový filter) 
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 Princíp činností 
 Transvectory používajú impulzný princíp stlačeného vzduchu. Vzduch vychádzajúci z kruhového ústia o šírke 0,05 mm a rýchlosti 300 m/s 

strháva a nasáva okolný vzduch do silného usmerneného prúdu vzduchu. Množstvo vyfukovaného vzduchu je až 60 krát väčšie než množstvo stlačeného 

vzduchu.  

Modely a špecifikácie kruhových Transvectorov 
                 

Model 

Vnútorný 

priemer 

(mm) 

Spotreba 

stlačeného 

vzduchu pri 5,5 

bar (l/min.) 

Spotreba 

stlačeného 

vzduchu pri 6,9 

bar (l/min.) 

Zosilnenie pri 

zapojení do 

potrubia 

Výstupní prúd 

vzduchu 

v potrubí 

(l/min.) 

901B (mosadz) 10 192 235 4 : 1 906 

901XSS (nerez) 10 212 255 5 : 1 1358 

902 (hliník) 20 411 482 12 : 1 5773 

902XSS (nerez) 20 411 482 12 : 1 5773 

903 (hliník) 40 583 708 19 : 1 13443 

903XSS (nerez) 40 583 708 19 : 1 13443 

904 (hliník) 76 1633 2012 20 : 1 40186 

 

 

Pracovné teploty Transvectorov 
Model Minimálna pracovná 

teplota (°C) 

Maximálna pracovná 

teplota (°C) 

Materiál Transvectoru 

901XSS –40 200 nebo 430 bez „O“ 

krúžku 

nerez oceľ 

902XSS –40 200 nebo 430 bez „O“ 

krúžku 

nerez oceľ 

903XSS –40 200 nebo 430 bez „O“ 

krúžku 

nerez oceľ 

902 –40 60 hliník 

903 –40 60 hliník 

904 –40 60 hliník 

Poznámka: Odstránenie „O“ krúžku má minimálny efekt na vlastnosti. 
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Transvectory sania a výtlak 
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Príklady použitia: 
 Model 903 

Transvector pre 

odsávanie triesok pri 

obrábaní 

 Model 903 

Transvector pre 

odsávanie dymu pri 

zváraní 

 

Model 902 

Transvector pre 

odstránenie vody z 

hornej časti 

plechoviek pri výrobe 

konzerv. 
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 Model 902 

Transvector pre 

chladenie 

extrudovaného PVC 

pohybujúceho sa 

vnútrom 

Transvectoru. 

 Model 903 

Transvector pre 

odsávanie dymu a 

častíc pri brúsení 

gumy. 

 Model 902 

Transvector pre 

odsávanie odstrižkov 

papieru pri výrobe 

samolepiek 
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 Model 902 i 903 

Transvector pre 

dopravu plastových 

granúl do zásobníku 

vstrekovacieho stroje 

až do výšky 3 m, 

množstvo 2,3 kg/min. 

 Ofukovanie nástroja a 

obrobku a odsávanie 

triesok pri obrábaní 

pomocou Model 903 

Transvector 

 
 
 
 
Obchodné zastúpenie firmy VORTEC: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., CZ-53322 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086, E-mail: lontech@lontech.cz 

Internet: www.lontech.cz 
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