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Curtain Transvector - vzduchová clona (zosilňovač prúdu vzduchu) 
 

 Curtain Transvector vytvára vzduchovú clonu na 

ofukovanie širokých plôch materiálov, na sušenie a 

chladenie materiálov pomocou vysokej rýchlosti vzduchu 

a tiež pre oddelenie dvoch prostredí a zamedzenie 

preniknutia prachu, vody, sprejov, dymu a chladu alebo 

tepla. 

 Pretože tieto výrobky vytvárajú veľký prúd 

vzduchu (laminárne prúdenie o vysokej rýchlosti) použitím 

iba malého množstva stlačeného vzduchu, ich činnosť je 

veľmi ekonomická (zosilnenie prúdu vzduchu 25 x). 

 

 Aplikácie 
 Vzduchová clona zabraňuje pohybu vzduchu z 

jedného prostredia do druhého - odpudzuje nečistoty 

vznášajúce sa vo vzduchu. 

Pohybujúce sa pásy materiálu (fólie, plechy, látky, 

papier, kartón, karosérie aut, atď.) sú priebežne čistené - 

prúd z Transvectoru je proti smeru pohybu materiálu. Vzduchové clony sú účinné až do 1220 mm 

(pri tlaku vzduchu 3,5 baru) na ochranu pred: 

- prenikaním prachu a nečistôt do čistého prostredia 

- rozstriekavanie chladiacej kvapaliny počas obrábania 

- rozstriekavanie riedidiel alebo vody pri umývaní a čistení 

- preniknutie spreja z lakovacích kabín 

- preniknutie dymu zo zváracích a spájkovacích boxov 

- preniknutie tepla (až do 246°C) z otvorených dverí pecí 

- preniknutie chladu (rozdiel teplôt až 44°C) z otvorených vonkajších 

prostredí 

 Vzduchová clona s antistatickou tyčou neutralizuje statickú 

elektrinu na rôznych materiáloch a odstraňuje nečistoty z povrchu. 

 

 Vlastnosti Curtain Transvector: 
- nemajú žiadne pohyblivé časti - žiadna údržba  

- jednoduché nastavenie prúdu vzduchu  

- bez elektrickej energie, bez nebezpečenstva explózie, bez 

elektromagnetického rušenia  

- nie sú potrebné žiadne ochranné a bezpečnostné prvky  

- okamžité zapnutie a vypnutie  

- veľmi tiché 

- zaberajú málo miesta - ideálne pre aplikácie s obmedzeným 

priestorom 

- pre správnu činnosť Transvectorov je nutné použiť čistý filtrovaný 

vzduch (5-mikronový filter) 

Curtain 

Transvector sa 

používajú pre: 

• Tlač a výroba 
nálepiek 

• Úpravy materiálov 
a balení 

• Spracovanie fólií 
a laminácia 

• Tvarovacie a 
baliace stroje 

• Materiály vo 
forme archov a 
pásov 

• Dopravovanie 
alebo zastavovanie 

• Výroba potravín 

• Príprava farieb a 
sušenie 
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Princíp činnosti 
Transvectory používajú impulzný princíp stlačeného vzduchu. Vzduch vychádzajúci veľkou 

rýchlosťou z úzkej štrbiny strháva a nasáva okolitý vzduch do silného usmerneného prúdu 

vzduchu. Množstvo vyfukovaného vzduchu je 25 krát väčšie než množstvo stlačeného vzduchu. 

 

Curtain Transvector – prevedenie a špecifikácie 

Tlak 

vzduchu 

(bar) 

Spotreba stlačeného vzduchu (l/min.) 

Dĺžka Transvectoru (cm) 

  7,6           15          30           45          60 

Rýchlosť vzduchu (m/s) 

Vo vzdialenosti (cm) 

    5            15          30 

Tlak 

vzduchu 

(g/cm)* 

2,1  323 642 965 1285 64 26 19 14 

2,8  408 815 1223 1630 73 36 23 19 

3,5  492 985 1477 1970 82 43 29 25 

4,1  569 1138 1707 2275 86 50 34 32 

4,8  651 1302 1953 2604 90 54 39 38 

5,5  736 1472 2207 2943 94 62 43 44 

6,2  807 1613 2420 3226 99 67 47 49 

6,9  900 1800 2700 3600 103 72 51 55 

*vo vzdialenosti 30 cm od ústia Transvectoru 

 

Curtain Transvector – modely 

Dĺžka (cm) Model (materiál hliník) Model (materiál nerez) 

7,6 921-03BSP  

15 921-06 921SSBSP 

30 921-12 922SSBSP 

45 921-18 924SSBSP 

60 921-24 923SSBSP 

 

 

Curtain Transvector – pracovný dosah pri aplikácii oddeľovania dvoch prostredí 

Dosah (cm) Doporučený tlak (bar) 

15 2,1 

30 2,4 

60 2,8 

90 3,1 

105 3,5 

120 3,5 

 

 

 

Curtain Transvector – pracovné teploty 

Model Minimálna pracovná 

teplota (°C) 

Maximálna pracovná 

teplota (°C) 

Materiál Transvectoru 

921 – 924SSBSP –40 420 nerez oceľ 

921-03, 06, 12, 18, 24 –40 60 hliník 
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Curtain Transvector - rozmery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklady aplikácii 
1. Zvyšky odpadu pri brúsení rozmerných súčastí vysokotlakových ventilov na automatickej 

brúske sa odlučujú od chladiacej emulzie na dopravníka tak, že filtračná látka prepúšťa iba 

chladiaca emulziu, ale nečistoty nie. Tento dopravník o šírke takmer 800 mm sa pohybuje 

pomalou rýchlosťou, na konci je umiestnený stierač, ktorý by mal odstrániť nečistoty z dopravníka 

a nechať ich spadnúť do nádoby. Stierač nebol tak účinný a časť nečistôt sa vracala späť do 

brúsiaceho stroja a znečisťoval chladiace emulziu. Riešením bola náhrada stierača Curtain 

Transvectorem, ktorý vyfukoval nečistoty v mieste, kde sa dopravník pohyboval cez valec smerom 

späť do stroja. Spojenie sily a vysokej rýchlosti prúdu vzduchu účinne čistí dopravník a chladiaca 

emulzia zostáva čistá. 

2. Pri tlači pomocou sieťotlače sa používa Curtain Transvector na chladenie atramentu. 

3. V potravinárskom priemysle používa výrobca zabalených polotovarov diétnych potravín 

Curtain Transvector pre stiahnutie vody zo sáčku po operácii umytia a pred zabalením do kartónu. 
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4. Pri spracovávaní papiera sa používa Curtain Transvector na chladenie kalandra, ktoré stláča 

plochý kartón pri výrobe krabíc. 

5. Výrobca nálepiek používa Curtain Transvector na chladenie povrchu ultrafialovej lampy počas 

tlače. 

6. Na nakladači aj vykladači archového tlačového stroja sa používa Curtain Transvector s 

antistatickou tyčou pre neutralizáciu statickej elektriny, správne oddelenie jednotlivých archov aj 

pre správne vykladanie. 

7. Pri úprave plastických hmôt sa používa Curtain Transvector pre chladenie povrchu 

polystyrénového pásu, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 90 m / min. pred tlačou (teplota poklesla o 

93°C). 

8. Pri vyfukovaní 2 l fliaš sa používa Curtain Transvector pre vysušenie vody po operácii umytia 

pred umiestnením nálepky. 

9. Výrobca odlievaných kovových súčastí používa nerezový Curtain Transvector pre vytváranie 

vzduchovej clony pred objektívom diaľkovo ovládanej kamery pre zamedzenie usadzovania 

poletujúceho prachu a nečistôt na objektíve. 

10. Výrobca dverových závesov, kľučiek a súčastí parkovacích bŕzd používa Curtain Transvector 

pre stieranie vody zo súčastí po procese umývania v rozpúšťadle s teplotou 82 ° C. 

11. Chladenie povrchu súčastí po vypálení práškovej farby pred ďalšou operáciou. 

12. Výrobca gumových komponentov pre automobilový priemysel používa vzduchovú clonu na 

zvýšenie životnosti formy. V okamihu otvorenia formy po skončení procesu vulkanizácie sa 

pomocou vzduchovej clony zabráni aby sa dym dostal na plochu formy a znečistil ju. Cyklus 

čistenia sa predĺži až na dvojnásobok. 

13. Aplikácia nerezového závesu Transvector v potravinárskom, farmaceutickom, lekárskom a 

chemickom priemysle v agresívnom korozívnom prostredí. 

 

 

 

 

 

 

Obr. Príklady aplikácii Curtain Transvector 

 

 

 

 

 

Obchodné zastúpenie firmy VORTEC: 
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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