
 
 

 
 

 

 
   

 
Antistatická tyč MEB so vzduchovým nožom  
Vzduchový nôž s antistatickou tyčou spája účinok zosilnenia prúdu vzduchu a ionizácie pre 

vytvorenie vzduchovej clony ionizovaného vzduchu pri vysokej rýchlosti (zosilnenie prúdu 

vzduchu 25x). Tento spoločný účinok je možné použiť pre neutralizáciu statickej elektriny a 

odstránenie prachu a nečistôt napr. pri povrchových úpravách, tlači, balení, v plastikárskom a 

textilnom priemysle. Vzduchový nôž je veľmi kompaktný a neobsahuje žiadne pohyblivé 

súčasti. Antistatické tyče vytvárajú elektrické pole, ktoré spôsobí, že vzduchové molekuly v 

okolí tyče sa rozložia na kladné a záporné ióny. Tieto ióny sú dopravované vzduchom pri 

vysokej rýchlosti na výrobok a neutralizujú každý elektrostatický náboj na povrchu a 

nečistoty je možné ľahko odstrániť. 

 
  
Vlastnosti 

 Eliminácia náboja na veľkú vzdialenosť 

 Veľká sila ofukovania 

 Zosilnenie prúdu vzduchu 

 

 MEB so vzduchovým nožom 
Pracovná vzdialenosť 1000 mm 

Pracovné šírky 76, 150, 310, 460, 610  až do 2000 mm 

Materiál noža hliník 

Materiál tyče PVC 

Emitačné hroty špeciálna zliatina 

Kábel kovový tienený 

Hmotnosť 3 kg/m 

Teplota prostredia 0 – 55°C 

Podmienky využitia priemyslové aplikácie 

Pracovné napätie 7 kV AC 

Spotreba vzduchu na vyžiadanie 

Max. tlak 10 bar 

Pripojenie vzduchu ¼“BSP 

Voliteľné príslušenstvo filter 

Napájací zdroj tyče A2A7S, MPM 

Schválené CE, UL 



 

 

 

 

 

 

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. Štandardný zdroj sa dá doplniť o 

možnosť vyvažovania iónov, kontrolu 

vysokého napätia (v prípade poruchy je 

aktivovaný zvukový alebo svetelný alarm) a 

diaľkové ovládanie. Napájací zdroj 

nevyžaduje žiadnu údržbu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

A2A7S 
Materiál skrine práškovo lakovaná oceľ, hliník 

Hmotnosť 2,8 kg 

Počet výstupov 4 

Vypínač s kontrolkou áno 

Indikácia vysokého 

napätia 

áno 

Kábel 1,8 m 

Teplota prostredia 0 – 55°C 

Podmienky využitia priemyslové aplikácie 

Krytie IP-54 

Napájanie 230 V, 50 Hz 

Príkon 50 W 

Výstupní napätie 7 kV 

Výstupní prúd 2,5 mA max. 

Na želanie diaľkové ovládanie, alarm pri poruche 

Schválené CE, UL 
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