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  15015 Levegő erősítő 
 

 

A termék gyűrűs kamráján keresztül jut be a sűrített levegő az erősítő belsejébe. A 
levegő egy kis résen keresztül jut ki az erősítő belső illetve külső dobja között. A rés 
mérete állítható a zárógyűrű segítségével, amikor is a külső dob helyzetén 
változtathatunk a belső dobhoz viszonyítva. Gyárilag a termék 0.002” méretre, a 
legtöbb alkalmazásban az optimális méretre van beállítva.  

Működés 
 
A levegő egy résen keresztül, nagy sebességgel távozik a levegő erősítőből, egy 
úgynevezett „koanda” jelenség következtében, ahol is a különlegesen kiképzett 
belső dobból a külső dob felé áramlik a levegő.  A körülvevő levegő ebbe az alacsony 
nyomású területbe húz és az erősítő elején áramlik ki. A kimenő nyílásnál további 
levegőt húz be, alacsony nyomásnál. 
 
Az eredmény az, hogy egyetlen liter sűrített levegőből 12 és 25 liter ilyen levegő 
keletkezik. A levegő erősítési ráta függ a levegő erősítő nagyságától, valamint a rés 
nagyságától. Az általános működési nyomás 80 PSI. 
 
 
Alkalmazás 
 
Szárítás és hűtés 
 

1) Extrudálás hűtése és szárítása – A levegő erősítővel az extrudált termékek 
külső felülete lehűl és megszárad 

2) Portalanítás – Daráló gépeknél az erősítőt a daráló fölé helyezzük. A levegő 
erősítő által elszívott por egy elvezető csatornán keresztül porzsákba kerül. 

3) Termék szállítás – termékeket szállíthatunk el a levegő erősítő segítségével 
csatornákon, vályukon keresztül történő átfújással. Ez felgyorsíthatja a 
termelés menetét.  
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Levegő erősítők méret szerint :  

 CFM CFM Kimentet bemenet.  
Kimenet (mm) (mm)  

Inlet(mm) 

A15008 Ali 1/4 15 180 20 32 A10008 SS 
BSP 15 180 20 32  50 50  
A15015 Ali 3/8 25 500 40 50 A10015 SS 
BSP 25 500 40 50  

75 75  

A15030 Ali 1/2 30 750 73 100                      
BSP  

125 

 

 

 

 

 

 


