SUPER-LUFTKNIV

Ger en effektiv ridå av luft med låg ljudnivå för renblåsning,
torkning och kylning.

Förvånande tyst! - Endast 69 dBA!
Låg tryckluftsförbrukning!
Jämnt och väldefinierat luftflöde!
Flödesförstärkning med faktor 40:1!

Vad är en Super-luftkniv?
EXAIR:s Super-luftkniv är den senaste generationen luftkniv som dramatiskt sänker luftförbrukning och ljudnivå i jämförelse med
de flesta andra utrustningar för blåsning med tryckluft. Super-luftkniven är ett effektivare sätt att rengöra, torka och kyla detaljer,
materialflöden och transportband. Den ger ett kraftigt laminärt flöde av luft utefter hela sin längd.
Högljudda anordningar för renblåsning förvandlas till en viskning när de ersätts av en Super-luftkniv. Även vid ett så högt
matningstryck som 5,5 bar, är ljudnivån endast 69 dBA! Den ger en flödesförstärkning med en faktor av 40:1.
Speciallängder kan tillverkas på order

Användningsområden
Torkning av detaljer efter tvätt
Torkning av detaljer efter tvätt
Conveyor cleaning
Rengöring av transportband
Kylning av detaljer och komponenter
Environmental separation

Renblåsning

Torkning

Kylning av detaljer och komponenter
Miljöavgränsning
Renblåsning innan lackering

Fördelar
Tystgående – endast 69 dBa i de flesta applikationer
Minimal luftförbrukning
40:1 flödesförstärkning
Jämnt luftflöde utefter hela längden
Enkel att fästa - använd monteringsstativet eller tryckluftsanslutning med hjälp av rör

Kylning

Kompakt och stabil
Försänkta skruvskallar underlättar montage
Inga rörliga delar - underhållsfri
Reglerbart flöde och blåskraft
316 rostfritt stål kan speciallevereras
Rostfria skruvar
Speciallängder tillverkas mot order
Obegränsad blåsbredd med jämn luftridå
Standardlängder upp till 54"/1372 mm i aluminium eller rostfritt stål (de senare i

En 24" Rostfri Super-luftkniv torkar kåpor
efter lyft ur en kemikalietank vid elektropolering.

temperaturer upp till 425°C, inom livsmedelindustri eller i korrosiv miljö)

Så här fungerar en Super-luftkniv

Tryckluften leds via inloppet (1) till luftknivens kammare och släpps ut genom en precisionsbearbetad spalt. När luften släpps ut
genom spalten (2), följer den en flat yta som ger den en exakt rak linje och skapar ett jämnt och rakt flöde utefter luftknivens hela
längd. Hastighetsminskningen är minimal och blåskraften ökar när omgivande luft (3) dras med i primärluftströmmen med en
faktor på 40:1. Resultatet är en jämn och väl definierad flat luftström med hög kraft och låg ljudnivå.

Använd tryckluft på rätt sätt
Nära nog alla former av tillverkningsindustri använder tryckluft för att driva verktyg, maskiner och processer. Medan merparten
av utrustningen säkerligen använder tryckluften på ett riktigt sätt, finns det också många tillfällen där detta inte är fallet. Felaktig
användning ger onödigt höga energikostnader och ljudnivåer med risk för skador hos personalen.

Sänk energikostnaderna
Bästa sättet att sänka energiskostnaderna är genom underhåll och rätt användning av tryckluftssystemet. Läckage och smutsiga
filter kräver återkommande kontroll och åtgärder. Energi kan också sparas genom att byta ut gamla elmotorer mm till ny effektiv
utrustning som ofta betalar sig själva på kort tid. Den effektivaste åtgärden är dock rätt användning. En Super luftkniv förbrukar
endast 1/3 av tryckluften jämfört med vanligt förekommande utrustning för renblåsning, kylning och torkning och kan enkelt
styras för omedelbart start/stopp.

Reducera ljudnivåerna
Höga ljudnivåer är ett stort problem i arbetsmiljön. Buller från tryckluft överstiger ofta godkänd gräns och kan leda till bestående
hörselskador. Ljudet från en Super luftkniv uppgår endast till 69 dBA, även vid så högt matningstryck som 5,5 bar. Med hjälp av
en Super luftkniv kan man få hög blåskraft utan oljud.

Eliminera risken för skadlig blockering
Tryckluft kan vara skadlig om trycket är högre än 2 bar. Om en öppning eller enkelt
munstycke blockeras med handen eller någon annan kroppsdel, kan tryckluften
penetrera huden, komma in i blodomloppet och resultera i en allvarlig skada eller till och
med dödsfall. Super-luftkniven har designats med detta i åtanke och utloppet är inte
möjligt att blockera.

Byt ut dyra och bullriga fläktar

Fem 3" Super-luftknivar blåser bort spånor
från fixtur och verktyg efter maskinbearbetning.

Energimedvetna produktionsanläggningar kanske menar att en fläkt är ett bättre alternativ än en kompressor tack vare den
något lägre elförbrukningen. I realiteteten utgör ett fläktsystem en stor investering som kan orsaka kostsamma produktionsstopp
och som kräver underhåll i form av byten av lager, drivremmar och filter. Här är några viktiga fakta:
Filter läggs igen och ska bytas regelbundet.
Drivremmar slits och måste bytas ut.
Fläktlager slits snabbt på grund av de höga varvtal som krävs för att åstadkomma att effektivt luftflöde.
Dåliga tätningar som inte skyddar effektivt mot smuts och fukt, tillsammans med höga temperaturer förkortar lagrens livslängd.

Typiskt krävs lagerbyte varje år till en hög kostnad.
Många lager kan inte bytas på plats, utan hela enheten måste skickas till verkstad med produktionsbortfall som följd.
Fläktsystem kräver stort utrymme och skapar ofta buller som överstiger godkända nivåer för en arbetsplats. Luftflöde och
hastighet är svåra att reglera eftersom det i så fall kräver mekaniska ingrepp och omställningar.

Jämförelse med Super-luftkniv
Det finns flera olika sätt att blåsa bort vattnet från flaskorna I bilden, men vilket sätt är bäst? Följande
jämförelse med ett hemgjort och borrat rör, en rad flata munstycken, en fläkt och Super-luftkniven
bevisar att EXAIR har det bästa alternativet för Ditt behov av renblåsning, torkning eller kylning.
Avsikten med de olika utrustningarna var att använda så lite tryckluft som möjligt för att klara
uppgiften. Matningstrycket för att kunna blåsa bort vattnet och få ett godtagbart resultat var ca 4 bar.
Tabellen nedan summerar resultaten. Eftersom ljudnivån varierar beroende på detaljen man blåser
på (hål och skarpa kanter) gjordes mätningen av ljudnivån vid friblåsning.

Två 110012 12" (305mm)
Super-luftknivar blåser bort
vatten från flaskor innan
etkettering.

Hemgjort och borrat rör
En vanligt förekommande lösning som är billig och snabb att göra själv. Vid den här testen använde vi två rör, var
och ett med 25 st 1,6mm hål med 13mm mellanrum. Som resultatet visar i tabellen, fungerade det ganska dåligt.
Den låga initialkostnaden överskuggas helt av den höga driftskostnaden. Hålen blockeras lätt och ljudnivån är hög.
Luftridån den åstadkom var ojämn med växelvis kraftiga strålar och mellanrum där det knappt blåste alls.

Flata munstycken
De här flata munstyckena var de som fungerade allra sämst vid vårt prov. Liknande munstycken finns hos flera
olika tillverkare gjorda av plast, aluminium eller rostfritt stål. Flatmunstycken ger en viss förstärkningseffekt men har
många problem gemensamma med det borrade röret. Både luftförbrukning och ljudnivå är höga. Lufthastigheten är
ojämn med kraftigare strålar och mellanrum.

Fläktdriven luftkniv
Fläkten visade sig vara ett kostsamt alternativ med hög ljudnivå. Som framgår av tabellen, är inköpspriset högt.
Driftskostnaden var lägre än för det borrade röret och flatmunstyckena, men jämförbar med EXAIR:s Super-luftkniv.
Den stora fläkten med sina båda grova slangar kräver avsevärt större utrymme än de andra alternativen. Ljudnivån
var oacceptabelt hög med 90 dBA. Det fanns inget sätt att snabbt starta och stoppa den för att spara energi. Höga
kostnader för underhåll, byte av lager och filter, tillsammans med den tid den måste vara avstängd för underhåll är
också negativa faktorer.

EXAIR Super-luftkniv
Super-luftkniven gjorde ett utmärkt jobb när det gällde att omedelbart få bort all fukt, detta tack vare den jämna och
homogena luftridån. Ljudnivån var extremt låg. Vid den här applikationen var energikostnaden något högre än för
fläkten, men den kan reduceras genom automatiserat start/stopp. Underhållskostnaderna är minimala eftersom
den inte innehåller några rörliga delar som är utsatta för slitage

Jämförelse mellan olika metoder
Typ av
utrustning

PSIG

BAR

SCFM

Nl/min

Effektkrav
HK

Ljudnivå
dBA

Inköpspris

* Årlig
energkostnad

Ung. årlig
Underhållskostnad

Kostnad
första
året

Borrat rör

60

4.1

174

4,924

35

91

350:-

61150:-

2100:-

63600:-

Flatmunstycken

60

4.1

257

7273

51

102

2400-

91100:-

2100:-

95600-

Fläktluftkniv

3

0.2

N/A

N/A

10

90

38500:-

15600:-

10500:-

64600:-

Super luftkniv

60

4.1

55

1,557

11

69

4700:-

19970:-

2100:-

26770:-

Tekniska data
med 0,05mm standardshim
Blåskraft per
tum
på 150mm
avstånd

Matningstryck

Luftförbrukning per
tum längd

PSIG

BAR

SCFM

Nl/min

FPM

M/S

dBA

Ounces

Gram

20

1.4

1.1

31

5000

25.4

57

0.6

17

40

2.8

1.7

48

7000

35.6

61

1.1

31

60

4.1

2.3

65

9600

48.8

65

1.8

51

80

5.5

2.9

82

11800

59.9

69

2.5

71

100

6.9

3.5

99

13500

68.5

72

3.2

91

Flödeshastighet på
150mm avstånd

Ljudnivå på
900mm avstånd

Electronic Flow Control (EFC)
EXAIR:s EFC är ett elektroniskt automatiksystem som dramatiskt reducerar tryckluftskostnaderna genom att
stänga av luften när det inte finns någon detalj att åtgärda. Den minskar tryckluftsförbrukningen vid
renblåsning, torkning, kylning, utstötning och neutralisering av statisk elektricitet. EFC kombinerar en fotocell
med en timer för att stänga av luften vid mellanrum i materialflödet. Se EFC-sidorna för mer information.

Shimssatser
En Super luftkniv har en luftspalt på .002"/0,05 mm. Spalten bestäms av ett shim mellan luftknivens två delar. Blåskraften och
flödet kan enkelt ökas genom att montera ytterligare shims för större spalt. Shimssatserna för luftknivar i aluminium innehåller tre
plastshims i dimensionerna ,001"/0,03 mm, .003"/0,8 mm och .004"/0,1 mm. Shimssatserna för luftknivar i rostfritt stål innehåller
tre .002"/0,05 mm shim i rostfritt stål.

Mått
Super-luftkniv, aluminium

Super-luftkniv, rostfritt stål

Super-luftkniv, aluminium
Art nr
110003

3" (76mm) Super-luftkniv, aluminium

110006

6" (152mm) Super-luftkniv, aluminium

110009

9" (229mm) Super-luftkniv, aluminium

110012

12" (305mm)Super-luftkniv, aluminium

110018

18" (457mm)Super-luftkniv, aluminium

110024

24" (610mm)Super-luftkniv, aluminium

110030

30" (762mm)Super-luftkniv, aluminium

110036

36" (914mm)Super-luftkniv, aluminium

110042

42" (1067mm)Super-luftkniv, aluminium

110048

48" (1219mm)Super-luftkniv, aluminium

110054

54" (1372mm)Super-luftkniv, aluminium

Shimssatser för Super-luftknivar i aluminium
Art nr
110303

3" (76mm) Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110306

6" (152mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110309

9" (229mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110312

12" (305mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110318

18" (457mm )Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110324

24" (610mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110330

30" (762mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110336

36" (914mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110342

42" (1067mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110348

48" (1219mm)Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

110354

54" (1372mm) Shimssatser för Super-luftknivar, aluminium

Super-luftkniv, rostfritt stál 303
Art nr
110003SS

3" (76mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110006SS

6" (152mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110009SS

9" (229mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110012SS

12" (305mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110018SS

18" (457mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110024SS

24" (610mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110030SS

30" (762mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110036SS

36" (914mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110042SS

42" (1067mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110048SS

48" (1219mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

110054SS

54" (1372mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 303

Super-luftkniv, rostfritt stál 316
Art nr
110003SS-316

3" (76mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110006SS-316

6" (152mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110009SS-316

9" (229mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110012SS-316

12" (305mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110018SS-316

18" (457mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110024SS-316

24" (610mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110030SS-316

30" (762mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110036SS-316

36" (914mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110042SS-316

42" (1067mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110048SS-316

48" (1219mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

110054SS-316

54" (1372mm) Super-luftkniv, rostfritt stál 316

Tillbehör
Art nr
9060

Monteringsstativ for luftkniv

9001

Filter med automatdränering, 3/8, 1840 nl/min

9032

Filter med automatdränering, 1/2, 2550 nl/min

9002

Filter med automatdränering, 1/2, 2550 nl/min

9005

Oljeavskiljarfilter, 3/8, 425-1050 nl/min

9006

Oljeavskiljarfilter, 3/8, 425-1050 nl/min

9008

Tryckregulator, 1/4, 1415 nl/min

9033

Tryckregulator, 1/2, 2830 nl/min

9009

Tryckregulator, 3/4, 6230 nl/min

9020

Magnetventil, 120V, 1/4 NPT, 1130 nl/min

9021

Magnetventil, 200-240V, 1/4, 1130 nl/min

9034

Magnetventil, 120V, 2830 nl/min

9035

Magnetventil, 240V, 1/2, 2830 nl/min

9036

Magnetventil, 120V, 3/4, 5660 nl/min

9037

Magnetventil, 240V, 3/4, 5660 nl/min

9065

Magnetventil, 24VDC, 1, 9900 nl/min

Instruktioner för installation och underhåll
Super-luftkniv
Shimssatser
Skarvsats för aluminium
Skarvsats för rostfritt stål
Montagestativ
Anslutningssats för luftknivart - Model 9076
Anslutningssats för luftknivart - Model 9077
Anslutningssats för luftknivart - Model 9078
Anslutningssats för luftknivart - Model 9079

Filerna är i Adobe .PDF-format.
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Problemlösningar
Problemlösning 103
Problemlösning 105
Problemlösning 123
Problemlösning169
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