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Vlastnosti  

– Zariadenie Typhoon 

obsahuje antistatické tyče 

firmy SIMCO Ion, ktoré 

rýchlo neutralizujú 

elektrostatický náboj a 

uľahčujú odstránenie 

nečistôt. 

– Čistý, rovnomerný 

ionizovaný vzduch o vysokej 

rýchlosti zaisťuje okamžité 

čistenie. 

– Priamo poháňané motormi 

ventilátora vyžadujú malú 

alebo žiadnu údržbu. 

– Anodizovaná povrchová 

úprava chráni konštrukciu 

zariadení pred koróziou.  

– K dispozícii je pripojenie 

pre tlakové čidlo.  

– Nová konštrukcia 

extrudovaných hliníkových 

profilov.  

– Šetrí náklady v porovnaní 

so stlačeným vzduchom.  

– Dve montážne drážky.  

– Malé rozmery ventilátoru, 

nízka hladina hluku.  

– Dĺžky vzduchového noža 

do 2500 mm majú pripojenie 

iba z jednej strany.  

TYPHOON  
Vzduchový nôž s antistatickou tyčou napájaný z ventilátoru  
 
Popis  
Vzduchový nôž s antistatickou tyčou TYPHOON neutralizuje 

elektrostatický náboj a odstraňuje nečistoty z plochých alebo zakrivených 

plôch. TYPHOON obsahuje ventilátor dodávajúci prúd vzduchu o vysokej 

rýchlosti a vzduchový nôž s veľkým pracovným dosahom. Tento systém 

vytvára priebežný prúd čistého ionizovaného vzduchu, ktorý odstraňuje 

nečistoty z povrchu materiálu. TYPHOON je prispôsobiteľný pre veľké 

"priechodné" systémy používané na čistenie karosérie osobných alebo 

nákladných automobilov pred lakovaním. Tento systém je tiež zvlášť 

vhodný pre čistenie menších plastových dielov pred lakovaním. Použitím 

ventilátora miesto stlačeného vzduchu môže TYPHOON znížiť výrobné 

náklady o 30 - 70%. 

 
Zariadenie je zhotovené z extrudovaného hliníka, konštrukcia zaisťuje 

flexibilitu a presné nastavenie množstva vzduchu. antistatické tyče 

typ EP-SH-N alebo P-SH-N-Ex (do prostredia s nebezpečenstvom 

výbuchu) uvoľňujú elektrostaticky prichytené častice od materiálu. Prúd 

vzduchu o vysokej rýchlosti potom ľahšie odstraňuje tieto častice z plochy 

výrobku. K dispozícii je niekoľko 

veľkostí priamo poháňaných a 

bezúdržbových ventilátorov, ktoré 

vyhovejú všetkým požiadavkám.  
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Príklady aplikácií: 

 Nárazníky automobilov, 

prístrojové panely  

 Navíjanie, prevíjanie 

fólie 

 Karosérie automobilov 

 Skrine televízorov 

 Skrine počítačov a 

spotrebnej elektroniky 

 Výlisky z plastov 

 Neutralizácia obalového 

materiálu 

 Tepelné tvarovanie 

plastov 

 Automobilové skla 

 Drevené alebo plastové 

profily 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifikácia 
 

 Typhoon 

s EP-SH-N                           s P-SH-N-Ex 

Pracovný dosah 2000 mm 2000 mm 

Pracovná šírka na prianie na prianie 

Materiál noža hliník hliník/nerez 

Materiál ionizačnej tyče PVC PVC 

Materiál ionizačného 

hrotu 

špeciálna zliatina špeciálna zliatina 

Kábel kovový tienený neoprénový 

Hmotnosť 4,0 kg/m 2 kg + 4,3 kg/m 

Teplota prostredia 0 – 55°C 0 – 40°C 

Prostredie použitia priemysel priemysel 

Prevádzkové napätie 7 kV AC 7 kV AC 

Pripojenie vzduchu 75 mm 75 mm 

Prívodné napätie  230 V, 50 Hz 

Napájací zdroj A2A7S integrovaný 

Schválené CE, UL UL, ATEX 

Kategória ATEX  II 2 GD Ex smb IIB T4 
Ex mD 21 T135C 

Certifikát ATEX  BAS00ATEX2162X 

 

 

Kalkulácia úspor 
Pri použití vzduchového noža s 

ventilátorom je možné dosiahnuť 

značné úspory prevádzkových 

nákladov v porovnaní so 

vzduchovým nožom napájaným 

stlačeným vzduchom. Firma Simco 

bude spolupracovať pri porovnaní 

systému TYPHOON so 

zariadeniami na stlačený vzduch. 

Pri použití tabuľkového kalkulátora 

a dodaných hodnôt je možné 

presne vypočítať návratnosť 

plánovanej investície. 

 

 

 

 

 

Voliteľné príslušenstvo 
Montážne závesy pre vzduchový 

nôž. 

 

 

Tlakové čidlo pre meranie pretlaku 

vo vzduchovom noži. 
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Výhody zariadenia 

Typhoon 

 

• Zníženie výrobných 

nákladov 

 

• Rýchla a účinná 

neutralizácia statickej 

elektriny  

 

• Čistenie spojené s 

neutralizáciou statickej 

elektriny 

 

• Významné zníženie 

hlučnosti v porovnaní so 

stlačeným vzduchom 

 

• Zabraňuje priťahovaniu 

prachu a nečistôt k výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obchodné zastúpenie: 

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 

Príklady aplikácii 
Čistenie drevených alebo 

plastových profilov pred 

povrchovou úpravou 

 

 

 

 

Neutralizácia a čistenie 

automobilových skiel 

 

Neutralizácia a čistenie karosérií 

automobilov 

 

Neutralizácia a čistenie plastových 

nárazníkov po vstrekovaní a pred 

lakovaním 

 

 

Neutralizácia pri odvíjaní alebo 

navíjaní fólií 
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