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              Air Knife with anti static bar P-SH-N-EX 

 

 

Vzduchový nôž s antistatickou tyčou P-SH-N-EX 
 
POPIS 
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. Vzduchový nôž s antistatickou tyčou 

P-SH-N-EX je možné použiť v prostredí s nebezpečenstvom 

explózie alebo požiaru. Napájací zdroj je integrovaný na tyči. 

 

 

Špecifikácia vzduchového noža s antistatickou tyčou P-SH-N-EX 
– pracovný dosah   10 – 3000 mm 

– pracovná šírka   štandardne 76, 150, 310, 460, 610 mm, až do dĺžky 2000 mm 

– materiál tyče a nože   hliník, PVC, špeciálna zliatina ionizačných hrotov 

– prívodný kábel   štandardne 5 m 

– váha     základ 2 kg + 2,8 kg/m 

– teplota prostredia   0 - 40 °C 

– podmienky používania  priemyslové prostredie 

– prevádzkové napätie  7 kV striedavé 

– spotreba stlačeného vzduchu 0,62 Nm
3
/hod./cm (tlak 1 bar), 3,67 Nm

3
/hod./cm (tlak 7 bar) 

– tlak vzduchu    max. 10 bar 

– doporučený napájací zdroj integrovaný 

– napájanie 230 V, 50 Hz 

– schválené UL, ATEX 

– kategórie ATEX II 2 GD   

Ex smb IIB T4   

Ex mD 21 T135C   

– certifikát ATEX BAS00ATEX2162X   

 

 

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, www.staticka-elektrina.cz  
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