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Strumienica jonizująca EXAIR zapewnia skupiony strumień powietrza, który może objąć precyzyjnie 

określone miejsce bez wpływu na inne powierzchnie. Cichy, skupiony strumień powietrza 

szybko eliminuje ładunki elektrostatyczne i czyści powierzchnie. Strumienica jonizująca jest 

idealnym sposobem na usuwanie ładunków elektrostatycznych i pyłu z małych części przed 

zawinięciem w folię termokurczliwą, pakowaniem, drukowaniem, malowaniem lub wykańczaniem.

Strumienica jonizująca zasysa powietrze z otoczenia w stosunku 5:1, minimalizując 

zużycie sprężonego powietrza i maksymalizując strumień zjonizowanego powietrza. 

Siłę strumienia można regulować w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu”.

W przypadku stałego montażu, najlepszy wybór stanowi kompaktowa strumienica jonizująca, 

ponieważ jest lekka i łatwa w montażu za pomocą wlotu z gwintem zewnętrznym 1/8”. Do 

zastosowań, w których wymagana jest częsta zmiana pozycji zalecamy zestaw z elastycznym wężem 

oraz magnetyczną bazą montażową. Wersję tą można umieścić w bliskiej odległości i wygiąć wąż w 

celu skierowania zjonizowanego strumienia powietrza na wybrany obszar. Zestaw z elastycznym 

przewodem jest wyposażony w magnetyczną bazę montażową, która pozwala na łatwy montaż 

bezpośrednio na maszynie lub innej powierzchni metalowej. Zawór odcinający umieszczony  

w magnetycznej bazie montażowej umożliwia kontrolę przepływu sprężonego powietrza. Opcjonalnie 

można zainstalować pedał nożny (model 9040), który pełniłby funkcję zaworu odcinającego. 

Co to jest strumienica jonizująca EXAIR?

Dlaczego strumienica jonizująca EXAIR?

Wybór stałego montażu lub elastycznego regulowanego węża

Strumienice 
jonizujące - Ion Air Jet

Strumienica jonizująca model 8294 z zasi-
laczem neutralizuje ładunki eletrostatyczne  
i usuwa pył z czujnika cięcia na tablecie  
maszyny produkcyjnej.

Regulowana strumienica jonizująca model 
8194-9362 usuwa pył z soczewki szklanej 
przed montażem w mierniku.

Stacja odmuchu jonizującego przed pako-
waniem plastikowych części

Zastosowania: Zalety:
 Części trójwymiarowe 

 Czyszczenie butelek 

 Sitodruk 

 Opaski termokurczliwe 

 Druk atramentowy 

 Czyszczenie części 

 Czyszczenie opakowań 

 Tanie 

 Szybkie usuwanie ładunków 

 elektrostatycznych 

 Ciche 

 Bezporażeniowe, nieradioaktywne 

 Kompaktowe, wytrzymałe  

 i łatwe w montażu 

 Dostępny regulowany wąż  

 do dokładnego ustawienia 

 Małe zużycie sprężonego powietrza

Oszczędzające sprężone powietrze 
strumienice jonizujące są skutecznymi 
jonizatorami punktowymi!

Wybierz stały montaż lub regulowany 
wąż z podstawą magnetyczną!

 Przewód zasilający ekranowany przed 

 zakłóceniami elektromagnetycznymi

 Zbrojony przewód zasilający chroni 

 przed przetarciem i przecięciem

 Konstrukcja zintegrowanego  

 uziemienia nie wymaga oddzielnego 

 podłączenia uziemienia

 Wymienne igły emiterów
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Do pracy wymagany jest zasilacz 5kV. 

Model 7960 z 2 wyjściami; model 7961 z 4 wyjściami.

Zagrożenie elektryczne:

Strumienice jonizujące są bezporażeniowe  

(prąd zwarcia poniżej 40 mikroamperów).

Nie używać w pobliżu materiałów lub gazów palnych!

Części metalowe: mosiądz, stal nierdzewna

Części z tworzywa sztucznego: klasa palności HB wg normy UL 94

Emitery: stal nierdzewna

Maksymalna temperatura otoczenia: 74°C

Strumienica jonizująca EXAIR ma taką samą zasadę działania 

pistolet jonizujący bez uchwytu do odmuchu ręcznego.

* W odległości 152mm od celu.

Specyfikacja strumienicy jonizującej

Materiały konstrukcyjne

Jak działa strumienica jonizująca

Wymiary

Parametry

Ciśnienie Zużycie sprężon-
ego powietrza Poziom hałasu Rozpraszanie 

jonów 5 kV*

bar l/min dBA sekundy

1,4 209 67 0,45

2,8 325 74 0,33

4,1 447 79 0,24

5,5 622 82 0,18

6,9 679 85 0,18

Strumienica jonizująca
Nr  

katalogowy Opis

8194 Strumienica jonizująca z kablem 1,52m*

8294 Strumienica jonizujaca z zasilaczem

8494
Zestaw zawierający strumienicę jonizującą, zasilacz, 

filtr-separator oraz regulator ciśnienia

Akcesoria
Nr  

katalogowy Opis

7960 Zasilacz 2 wyjścia 115/230V

7961 Zasilacz 4 wyjścia 115/230V

7905 Miernik ładunków elektrostatycznych

Strumienica jonizująca - zestawy
Nr  

katalogowy Opis

8194-9362 Zestaw z elastycznym przewodem zawierający 1,52m kabel zasilający, 
magnetyczną baże montażową i 305mm wąż sprężonego powietrza

8294-9362 Zestaw z elastycznym przewodem montażowym i zasilacz 7960

8294-9362 Zestaw z elastycznym przewodem (na zdjęciu)

8294-9362 Zestaw Deluxe z elastycznym przewodem (na zdjęciu)

8910 Stacja do dejonizacji (na zdjęciu)

Zestaw strumienicy jo-
nizującej model 8494 
obejmuje strumienicę 
jonizującą, zasilacz 
model 7960, sepa-
rator-filtr i regulator  
ciśnienia (ze złączką).

Gotowa stacja elimi-
nacji ładunków elek-
trostatycznych model 
8910 obejmuje regulo-
waną strumienicę joni-
zującą, zasilacz model 
7960, pedał nożny  
i 2 węże o długości 3m. 

Zestaw regulowanej 
strumienicy jonizującej 
Deluxe model 8495-9362 
obejmuje regulowaną 
strumienicę jonizującą, 
zasilacz model 7960,  
separator-filtr, regulator 
ciśnienia, komplet łącze-
niowy, pedał nożny i wąż 
o długości 3m. 

Zestaw regulowanej 
strumienicy jonizują-
cej model 8494-9362 
obejmuje regulowaną 
strumienicę jonizu-
jącą, zasilacz model 
7960, separator-filtr, 
regulator ciśnienia  
i komplet łączeniowy. 


