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Pokrýváme celý svět
Ať jste kdekoli na světěm společnost Meech vám
vždy zajistí širokou paletu vysoce odborných projektů.
Svět máme podchycen díky našemu ústředí a
technologickému centru ve Velké Británii, výrobnímu
zázemí v USA a obchodním zastoupením v Belgii,
Maďarsku, Číně a Indii. Naše distribuční síť nyní pokrývá
50 zemí, kde náš provoz zajišťují důkladně proškolení

Světová jednička v řízení statického
náboje a čištění pásu
Není téměř žádného většího specialisty v oblasti čistění
pásu a řízení statického náboje než je firma Meech.
Vlastnosti jedinečného designu a konstrukce každého
ze systémů čištění pásu Vám pomohou s rychlejším
návratem Vaší investice.

a pečlivě vybraní distributoři, kteří Vám jsou schopni
poskytnout potřebnou podporu, ať jste kdekoli.
Všichni naši distributoři jsou specialisty na stlačený
vzduch a jsou též plně obeznámení s použitím,
provozem i instalací všech produktů řady Meech Air
Technology. Tyto znalosti jim umožňují najít, co možná
nejlepší řešení pro danou situaci a také pochopit
začlenění produktu Meech do pracovního prostředí.

Máme zkušenosti, které potřebujete
Firma Meech byla založena v roce 1907 a od té doby
získala světovou reputaci díky designu a díky výrobě
účinných a odolných systémů za podpory našeho
znaleckého technického týmu. Není tedy divu, že
seznam uživatelů našich produktů čítá celosvětově na
7000 společností.

Vynikající kvalita je standardem
Kvalita je bez nadsázky srdcem každého systému
Meech. Ve všem, co děláme, se vždy snažíme o
dosažení maximální dosažitelné kvality – ve výrobě,
v zákaznické podpoře i v technologickém know-how.
Náš systém kontrol kvality je certifikován BSI na ISO
9001. Naše produkty jsou odpovídajícím způsobem
certifikovány na mezinárodní standardy, zahrnující
např. CENELEC EN 60950, UL/CSA (CUL) a CE. Máme
rovněž schválení na ATEX a UL “EX“ pro použití v
nebezpečných provozech. Doufáme, že z tohoto výčtu
je patrné, že jste si vybrali správné řešení se správnou
společností, která dostojí vašim náročným požadavkům.
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Vortex Cooling:

Fakta

Meech Air Technology Vortex Cooling

Vortexové generátory

Meech Air Technology Vortex Cooling je řadou výrobků,

Pomocí vortexových generátorů lze řídit spotřebu stlačeného

určených pro chlazení v celé paletě průmyslových aplikací.

vzduchu i výstupní teploty.

Všechny produkty této řady pracují výhradně se stlačeným

Nabídka nyní obsahuje 8 generátorů, 4× “velkou” frakci

vzduchem. Technologie Vortex Tube nabízí celou řadu

studeného vzduchu (H) a 4× “malou” frakci studeného

výhod oproti tradičním metodám chlazení. Kromě jejich

vzduchu (L). Rozdíl mezi velkou a malou frakcí je podrobněji

malé velikosti a všestrannosti použití nepotřebují k provozu

vysvětlen v kapitole “Frakce studeného vzduchu” (strana 7).

elektrický proud. Nemají prakticky opotřebitelné části a
nároky na údržbu jsou minimální.

Co je Vortex Tube (vortexová/vírová
trubice)?
Vortexovou trubici vynalezl v roce 1933 francouzský fyzik
Georges J. Ranque. Jednoduše řečeno, vortexová trubice je
mechanické zařízení, které rozděluje stlačený vzduch na dva
proudy. Jeden velmi teplý a druhý velmi studený.

Velká frakce (H)

Malá frakce (L)

Spotřeba vzduchu (l/min)

Žlutý

Zelený

284 (227 u malé vortexové trubice)

Červený

Bílý

425

Modrý

Šedý

708

Hnědý

Béžový

992

Princip fungování generátorů spočívá v propouštění
vzduchu do vortexové trubice. Čím má generátor menší

Vstup
stlačeného
Compressed
Airvzduchu
in

Studený

Teplý

Hot Air
vzduch

Cold Air
vzduch
Řídící
ventil
Control
Valve
Komora
Vortexgenerátoru
Spin

Chamber

Vortexová trubice snižuje teplotu vstupního stlačeného

spotřebu vzduchu, tím méně vzduchu se dostane do komory

vzduchu až o 50 °C. Znamená to, že na výstupu studeného

generátoru. Následně tím je ovlivněn objem vypouštěného

lze jednoduše dosáhnout teplot od -20 do -30°C a na výstupu

vzduchu. Tudíž čím má generátor větší spotřebu vzduchu,

teplého vzduchu od 60 do 70°C.

tím větší proud vytvoří – generátory s malou spotřebou
budou generovat menší vzduchový proud.

Řada Vortex Cooling
Řada Vortex Cooling sestává z pěti produktů
 Malé a střední vortexové trubice – základní modely pro
většinu aplikací vyžadujících chlazení
 Cabinet Cooler – účinné chlazení průmyslových
skříňových objektů
 Malé a středně velké Coldstream Guns – bodové
chlazení
 Experimental Kit – vhodný do míst, kde je potřeba
vysoké rozpětí teplot.
 Needle Cooler – vhodný pro přesné chlazení v malých
aplikacích.
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Generátory zároveň ovlivňují výstupní teploty vortexové
trubice. Čím menší generátor, tím chladnější vzduch
produkuje. Například žlutý generátor je schopen vytvořit
nejstudenější proud vzduchu, ale zároveň taky nejslabší
proud mezi generátory nabízenými pro vortexové trubice.
V tabulce níže jsou uvedeny nejnižší teploty, kterých lze
dosáhnout s jednotlivými generátory – měřeno na výstupu
studeného vzduchu u vortexových trubic.
Výběr správného generátoru je velmi důležitý, nejen že
Vám ušetří finanční prostředky, ale zároveň bude chlazení
účinnější.

Průvodce při výběru Cabinet Cooleru

teplota uvnitř skříně 25°C, pak je teplotní rozdíl 10°C
(35°C - 25°C).

Každý Cabinet Cooler je schopný vyvinout chladící výkon

c) S využitím níže uvedené převodní tabulky Kapacita chlazení

až 703 Wattů. Nicméně využití maximálního výkonu je

spojte odpovídající teplotu s teplotním zatížením v W/m².

velmi důležité. Následující Vám pomůže při kalkulaci
nejefektivnějšího generátoru do Cabinet Cooleru pro Vaší
aplikaci.

Kapacita chlazení

Kapacita chlazení
Spotřeba vzduchu

Výkon chlazení

Generátor

l/min

W

Žlutý

283

Červený

425

Teplotní rozdíl °C

W/m2

190

5

9,2

293

10

19,7
31,6

Modrý

708

499

15

Hnědý

991

703

20

44,9

25

59,4

30

75,3

d) Spočítejte tepelnou zátěž ve skříni vzhledem k okolní

Abyste si vybrali ten správný

teplotě. Použijte následující vzorec.

generátor, musíte spočítat
celkové tepelné zatížení,

Externí tepelné zatížení = teplotní rozdíl (°C) x Prostor kolem

kterému je skříňové těleso

skříně (m²) x tepelné zatížení/m² (W/m²).

vystaveno. Celkové tepelné
zatížení je kombinací přenosu

3.

tepla z vnějšího prostředí, vzhledem k

Sečtíst vnitřní tepelné zatížené a vnější teplené zatížení

k získání celkového tepelného zatížení.

teplotě okolí, do skříňového tělesa a tepla
generovaného uvnitř.

Příklad výběru generátoru

Výpočet generátoru

Uvnitř skříně dochází k odvodu tepla o hodnotě 200 W. Teplota

1.

okolního prostředí skříně je 35°C. Povrch skříně vystavený

Spočítejte tepelné zatížení vznikající uvnitř skříně.
Podívejte se na efektivitu vybavení uvnitř skříně, např.
2kW frekvenční měnič, který má účinnost 95% bude

2.

okolnímu vzduchu je 2,5 m².

vylučovat teplo o hodnotě 100 W.

Je-li teplotní rozdíl 10°C, převodní tabulka vyčísluje

K výpočtu tepelného zatížení vzhledem k teplotě okolního

exponovaného povrchu skříně = 2,5 m² × 19,7 W/m² = 49,25

vnější tepelné zatížení 19,7W/m². Tudíž tepelné zatížení

vzduchu je potřeba:

W. Při připočtení tepelné zátěže vznikající uvnitř skříně o
hodnotě 200 W, získáte celkové tepelné zatížení 249,25 W.

a)

Určit povrch skříně vystavený okolnímu vzduchu.

b)

Spočítat rozdíl mezi maximální dosahovanou teplotou

okolního prostředí a teplotou, které budete chtít dosáhnout

Pro dosažení požadovaného výsledku je pak vhodný červený
generátor.

uvnitř skříně.
Například je-li maximální teplota okolní 35°C a požadovaná

Kód produktu

Produkt

Barva generátoru

Spotřeba vzduchu
(l/min)

Dosažitelné teploty při 70%
studené frakci (°C)

A21008

Malá vortexová trubice

Zelená

8L (227)

-30

A20008

Malá vortexová trubice

Žlutá

8H (227)

-29

A21010

Střední vortexová trubice

Zelená

10L (283)

-36

A20010

Střední vortexová trubice

Žlutá

10H (283)

-35

A21015

Střední vortexová trubice

Bílá

15L (425)

-34

A20015

Střední vortexová trubice

Červená

15H (425)

-33

A21025

Střední vortexová trubice

Šedá

25L (708)

-24

A20025

Střední vortexová trubice

Modrá

25H (708)

-23

A21035

Střední vortexová trubice

Béžová

35L (991)

-17

A20035

Střední vortexová trubice

Hnědá

35H (991)

-19

*Dosažitelné teploty jsou pouze orientační, výsledky se mohou lišit; vstupní tlak 5.4Bar; teplota stlačeného vzduchu 19 °C
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Vortex Cooling:

Vortexová trubice - Vortex Tube
Uvnitř vortexové trubice se stlačený vzduch
dělí na dva vzduchové proudy, jeden velmi
teplý a jeden velmi studený. Snížení teploty u
studeného proudu je až o 50°C a zvýšení teploty
teplého proudu je až o 50°C oproti teplotě vháněného
stlačeného vzduchu. Vortexové trubice jsou navrženy pro
použití v průmyslu, obsahují minimum pohyblivých částí minimální údržba.

Jak funguje
Stlačený vzduch vstupuje po tečně do komory generátoru.
 Inovativní konstrukce – vortexová trubice dokáže změnit
teplotu tlakového vzduchu až +/- 50°C.
 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.
 Jednoduchá instalace – standardní trubkové šroubení
¼“ umožňuje připojení k většině aktuálním vzduchovým
zařízením.
 Nastavitelná – paleta generátorů umožňuje efektivitu
napříč různými aplikacemi.
 Vyrobeno z nerezové oceli – odolné provedení vyhovující

To způsobuje, že sloupec vzduchu uvnitř trubky rotuje velmi
vysokou rychlostí (až 1 milion otáček za minutu). Vzduch na
kraji sloupce se pohybuje velmi rychle, má velkou energii a
je teplý. Vzduch ve středu vzduchového sloupce se pohybuje
relativně pomaleji, má málo energie a je studený. Výstup
teplého vnějšího vzduchu je vyveden na jedné straně trubice,
výstup studeného vnitřního vzduchu pak na straně druhé.
Procento studeného vzduchu vycházejícího z vortexové
trubice se nazývá studená frakce a je nastavitelná ventilem.

pro všechny provozy.
 Dostupné ve dvou velikostech – malé a střední
vortexové trubice jsou vhodné pro celou řadu možných
použití.

Vlastnosti a výhody

Použití
 Bodové chlazení
Studený vzduch může být použit na chlazení přístrojů
během vrtání, řezání nebo při pájení.
 Chlazení ultrasonického sváření
Vortexová trubice může chladit svářený materiál nebo
samotný konec svářecí hlavy. V obou případech je
odstraněn problém s přehříváním.
 Chlazení produktů
Vortexová trubice může být použita k chlazení
komponentů nebo dokončených výrobků.
 Chlazení strojů
Vortexová trubice může být použita k chlazení
specifických částí stroje, jejichž přehřívání může ovlivnit
výrobu.
 Chlazení elektroniky
Vortexová trubice může té ochlazovat části elektroniky,
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Vortexová trubice chladící list pily.

které se přehřívají.



Rozměry



















Řídící
ventil













Studená frakce



frakci. Továrního nastavení lze dosáhnout 2,5 otáčkami

Studenou frakcí se rozumí procento stlačeného vzduchu,

uvolňovajícího ventilu od úplného dotažení. Od tohoto

které vyjde z vortexové trubice jako studený vzduch.

nastavení lze ventilem nastavovat výstup
 studeného vzduchu



Studená frakce je nastavitelná dvěma způsoby, buď




změnou generátoru (viz strana 4), nebo nastavením řídícího

Tovární nastavení vortexových trubic je na 70% studenou





Výkonová tabulka vortexových trubic:



ventilu na přívodu stačeného vzduchu (Cabinet Cooler a

Vstupní tlak
vzduchu

nenastavitelná Coldstream Air Gun nemají ventily).

psi



Pro studenou frakci se nabízí dvě řady generátorů – velká
řada generátorů: žlutý
(284 l/min), červený
(425 l/min),
modrý






Studená frakce

bar

14,7

1

29,4

2

44,1

3

58,8

4

73,5

5

88,2

6

102,9

7

117,6

8
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35
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21

15

8

14

21

29

37

47

59

53

51

48

44

38

31

23

12

21

31

43

55

71

87

56

54

50

45

39

32

24

13

22

31

43

56

70

90

58

55

51

46

40

33

25

13

22

32

43

58

72

91

59

57

53

48

41

34

26

13

22

32

44

58

73

93

69

66

62

56

48

40

30

14

24

35

49

64

80

105

70

67

63

57

49

41

32

14

25

37

51

66

84

105



(708 l/min) a hnědý (992 l/min); malá řada generátorů: zelený
(284 l/min), bílý (425 l/min), šedý (708 l/min) a béžový (908
l/min). Velké studené frakce je dosaženo, je-li více jak 50%
vstupního stlačeného vzduchu ochlazeno a vypuštěno.
Takové nastavení je vhodné pro většinu průmyslových
aplikací, jelikož poskytuje nejefektivnější chlazení, i když není
dosahováno nejnižších možných teplot.

Hodnoty v modrých polích jsou dosažitelné nejnižší teploty (°C)
Hodnoty v červených polích jsou dosažitelné nejvyšší teploty (°C)

K malé studené frakci dochází, je-li méně než 50% vstupního
stlačeného vzduchu ochlazeno a vypuštěno. Malá studená
frakce dosahuje velmi nízkých teplot za cenu nižší efektivity.
Tabulka vpravo znázorňuje změny teplot dosažitelných v
různých nastaveních studené frakce a za rozdílných tlaků.

Detailní informace vortexových trubic
Vortexové trubice jsou dostupné ve dvou velikostech (viz
strana 14 – Malá vortexová trubice). Každá trubice se dodává
s generátorem. Další generátory jsou dostupné na vyžádání.
Tlumiče a další doplňky jsou též dostupné.

Technické detaily
Kód produktu
Velká studená
frakce

Malá studená
frakce

Popis produktu

Spotřeba vzduchu
(l/min)

Výkon chlazení (W)

A20008 (Žlutý)

A21008 (Zelený)

Malá vortexová trubice

227

161

A20010 (Žlutý)

A21010 (Zelený)

Střední vortexová trubice

284

190

A20015 (Červený)

A21015 (Bilý)

Střední vortexová trubice

425

293

A20025 (Modrý)

A21025 (Šedý)

Střední vortexová trubice

708

499

A20035 (Hnědý)

A21035 (Béžový)

Střední vortexová trubice

992

703

7

Vortex Cooling:

Cabinet Cooler
Meech Cabinet Cooler je zařízení na stlačený vzduch,
které zabraňuje přehřívání průmyslových skříní, panelů
a přilehlých prostor. Navíc zabraňuje kontaminaci těchto
prostor prachem a vlhkostí. Cabinet Cooler může být použit
ve spojení s termostatem nebo s elektromagnetickými
vzduchovými ventily (Cabinet Cooler System). Tak je
možno regulovat teplotu skříně a okolí, a zároveň i
objem použitého stlačeného vzduchu.

Vlastnosti a výhody
 Inovativní design – malé rozměry umožňují jeho aplikace
i tam, kde může být prostor problémem.

Jak funguje
Studený vzduch produkovaný Cabinet Coolerem je zaveden
do skříně skrz přepážkovou koncovku. Studený vzduch je
násladně veden k problémové části nebo směrem na podlahu

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.

skříně. Vygenerovaný teplý vzduch je vypouštěn přes tlumič

 Jednoduchá instalace – může být připevněn, kdekoliv na

ven z druhé strany vortexové trubice. Průvodce velikostmi

stěnách skříně/panelu.

vortexových trubic je na stránce 5.

 Nastavitelný – dostupný se 4 generátory (žlutý, červený,
modrý a hnědý) řídícími teplotu a objem vypouštěného
vzduchu .
 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná

Elektromagnetický ventil
Solenoid
Valve

240v/110v/24v
Přívod vzduchu
Air Inlet

pro všechna pracovní prostředí.
 Bezpečnost - přetlakový ventil chrání Cabinet Cooler

Cabinet Cooler
Filtr
Filter

Stěna skříně
Cabinet Wall

Digitální
Digital
termostat
Thermostat

proti přetlakování.

Vývod
studeného
Ducting
vzduchu

 Nízká hlučnost – 73dBA při tlaku 5,4 Bar s červeným
generátorem.

Termoelektrický
článek
Thermocouple

 Cabinet Cooler System – maximální účinnost.
 Zabraňuje vniknutí prachu – eliminace prostoje stroje.
 NEMA 4/12 a stupeň krytí IP56.

Použití
 Průmyslové chlazení
Cabinet Cooler může být použit k chlazení většiny
průmyslových prostor v mnoha průmyslových odvětvích,
jako je automobilový, farmaceutický nebo i potravinářský
průmysl.
 Chlazení průmyslových kamer
Použití při chlazení průmyslových kamer, které se
přehřívají.
 Chlazení na námořních plavidlech
Cabinet Cooler je optimálním zařízením pro chlazení
navigačních a další počítačových systémů na námořních
plavidlech.
 Chlazení přístrojových panelů
Cabinet Cooler je ideálním chlazením pro přístrojové
panely.
 Chlazení dotykových obrazovek
Provozní teploty dotykových obrazovek mohou být
velmi vysoké, a ovlivnit tak provoz dalších komponent
na panelu. Cabinet Cooler může být použit ke snížení a
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Cabinet Cooler chladící elektrický panel.

udržování optimální provozní teploty.



Rozměry









Závit M27






















Cabinet Cooler System

Čisté přístroje uvnitř skříně / panelu fungují bez zbytečných
prostojů a jejich životnost je prodloužena. Z bezpečnostních

Meech Cabinet Cooler System sestává z Cabinet







důvodů má je Cabinet Cooler osazen
membránovým


Cooleru, sady 4 generátorů, hadice, elektromagnetického

vzduchového ventilu a digitálního termostatu.






Kombinace elektromagnetického vzduchového ventilu a

ventilem, který zabraňuje přetlakování skříně. Ve správně



utěsněné skříni bude Cabinet
Cooler udržovat přetlak

přibližně 0,00199 bar.

digitálního termostatu umožňuje specifické nastavení teploty
a snižuje náklady na provoz.
Digitální termostat (na obrázku níže) je možné připevnit
přímo na panel a poskytuje stálý přehled o teplotě uvnitř
skříně. Nastavitelná teplota zapnutí a vypnutí zajišťuje
provoz Cabinet Cooleru jen když je to potřeba.
Příklad: K přehřívání skříně dochází, když vnitřní teplota
dosáhne 32°C. Digitální termostat zapne přívod stlačeného
vzduchu ke Cabinet Cooleru dosáhne-li vnitřní teplota
29°C a vypne se, jakmile se vnitřní prostředí skříně ochladí
na 25°C. Tento způsob snižuje náklady a dává jistotu, že
nedojde k přehřátí skříně.

Alternativa k tradičním způsobům chlazení
Cabinet Cooler firmy Meech je perfektní náhradou tradičních
chladicích systémů, obvykle používané pro chlazení
elektronických skříní/panelů. Cabinet Cooler nabízí řadu
výhod, jako jsou:
 Nízká vstupní investice
 Nízké náklady na instalaci

Zabraňuje kontaminaci

 Malé rozměry

Cabinet Cooler je navržen pro provoz ve zcela utěsněných

 Téměř nulové náklady na údržbu/dlouhá životnost

skříních/panelech, kde vstupující vzduch vytváří přetlak.
Přetlak zabraňuje vstupu, prachu, vlhkosti a nečistost dovnitř

Cabinet Cooler navíc nabízí roční úsporu více než 40% ročně

skříně/panelu.

v porovnání s jinými chladícími přístroji.

Technické detaily
Kód produktu

Popis produktu

Spotřeba vzduchu (l/min)

Výkon chlazení (W)

A70025

Cabinet Cooler

284 - 992

190-703

A70325-24V

Cabinet Cooler System

284 - 992

190-703

A70325-240V

Cabinet Cooler System

284 - 992

190-703

A70325-110V

Cabinet Cooler System

284 - 992

190-703
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Vortex Cooling:

Coldstream Air Gun
Meech Coldstream Air Gun používá stlačeného
vzduchu ke generování studeného vzduchu.
Studený vzduch z Coldstream Air Gun se
používá k bodovému chlazení nebo pro
chlazení těžko přístupných míst. Je dostupná
v nastavitelných i nenastavitelných verzích s
možností kloubové hadice. Coldstream Air Gun
prudukuje studený vzduchu až o 40°C chladnější než je
teplota stlačeného vzduchu.

Vlastnosti a výhody
 Inovativní design - díky dvěma tlumičům je snížena

Jak funguje:

hladina hluku a jsou vhodné pro všechna pracovní

Vortexová trubice má jedné straně vývod teplého vzduchu na

prostředí.

druhé straně vývod studeného vzduchu. Díky kloubové hadici

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.

je možné studený vzduch vést, kam je potřeba.

 Jednoduchá instalace – standardně dodávaný magnet
pomáhá instalaci – možno přidělat na feromagnetické
podloží.
 Nastavitelný – dostupný se 4 generátory (žlutý, červený,
modrý a hnědý) řídícími teplotu a objem vypouštěného
vzduchu (nastavitelná verze obsahuje také řídící ventil,
viz strana 7).
 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná
pro všechna pracovní prostředí.
 Nízká hlučnost – 73 dBA při tlaku 5,4 Bar s červeným
generátorem.
 Dvě velikosti – menší nenastavitelná je též dostupná (viz
strana 15).

Použití
 Chlazení ultrasonického sváření
Použití k chlazení sváru svářených materiálů nebo přímo
k chlazení hlavy svářečky.
 Bodové chlazení
Chlazení konkrétních míst během vrtání, řezání nebo
pájení.
 Třískové obrábění, broušení
Coldstream Air Gun je možno přidělat kam je třeba k
chlazení konkrétních míst/nástrojů.
 Chlazení komponentů
Coldstream Air Gun je dostupná s jednou nebo dvěma
kloubovými hadicemi. To jí umožňuje chladit dvě místa
10

Nastavitelná Coldstream Air Gun chladící vrták.

najednou.




Rozměry




Řídící
ventil
















Kontrolní ventil - dostupný pouze u Nastavitelné Coldstream Air Gun


Pokles teploty





Graf níže znázorňuje pokles teploty dosažený nastavením








řídícího ventilu, který je součástí nastavitelné Coldstream Air





Gun. Graf zobrazuje pokles teploty pro každý z generátorů
na velkou frakci při regulaci ventilu v různých pozicích.
Čím je teplota nižší, tím klesá i objem vypouštěného
vzduchu.

Generátory pro Coldstream Gun
Všechny Coldstream Air Gun jsou dodávány se 4 generátory
na velkou frakci (žlutý, červený, modrý a hnědý). Tabulka
níže zobrazuje chladící výkon jednotlivých generátorů.

Chladící výkon

Pokles teploty

Spotřeba vzduchu

Chladící výkon

Počet otáček

Generátor

l/min

W

Generátor

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Žlutý

283

190

Žlutý

23

30

36

40

42

43

Červený

425

293

Červený

22

29

35

39

41

42

Modrý

708

499

Modrý

18

23

28

30

31

32

Hnědý

991

703

Hnědý

11

15

20

22

23

24

Temperature
Graf
poklesu Drop
teploty

45
40

Teplota
Temperature

35
30
25
20
15
10
5
0

0.5

1

1.5
Yellow

Počet
No. ofotáček
Turns

Red

Blue

2

2.5

3

Brown

Technické údaje
Kód produktu

Popis produktu

Hadice

Spotřeba vzduchu
(l/min)

Chladící výkon (W)

A60015A

Velká nastavitelná Coldstream Air Gun

½"

284 - 992

190-703

A60015

Velká nenastavitelná Coldstream Air Gun

½"

284 - 992

190-703

A60015AY

Velká nastavitelná Coldstream Air Gun

Dvojitá ¼"

284 - 992

190-703

A60015Y

Velká nenastavitelná Coldstream Air Gun

Dvojitá ¼"

284 - 992

190-703
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Vortex Cooling:

Experimental Kit
Meech Experimental Kit je kombinací vortexové trubice s
tlumičem na straně výstupu studeného vzduchu a kloubové
hadice. Experimental Kit je dostupný ve dvou velikostech a
flexibilní kloubová hadice je určena k nasměrování proudu
studeného vzduchu.
Výbava Experimantal Kitu zahrnuje 8 generátorů (pro velkou
i malou frakci). Tím je umožněno nejflexibilnější řízení
teploty a spotřeby vzduchu, přesně na
míru aplikace, kde je vyžadováno
chlazení vzduchem.

Vlastnosti a výhody

Použití

 Inovativní design – rozdíl mezi teplotou na vstupu

 Bodové chlazení

stlačeného vzduchu a na výstupu může být až +/- 50°C.

Kloubová hadice slouží k nasměrování studeného

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.

vzduchu přímo na specifické místo. Navíc tlumič snižuje

 Jednoduchá instalace – standardní závit je možné

hladinu hluku.
 Chlazení produktů

připojit k většině existující vzduchových zařízení
 Nastavitelný – 8 generatorů umožňuje specifické

Experimental Kit s 8 generátory umožňuje dosáhnout

nastavení tpeloty pro danou aplikaci.

široké škály teplot pro použití na chlazení komponentů

 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná

nebo dokončených výrobků.
 Chlazení forem pro vstřikování

pro celou řadu pracovních prostředí.
 Kloubová hadice – umožňuje nastavit směr studeného
vzduchu.













Experimental Kit se širokou škálou generátorů umožňuje





 Nízká hlučnost – tlumič na
straně výstupu studeného




vzduchu snižuje
hlučnost provozu.


 ochlazení





 ideální teplotu.
formy na vstřikování na

 Obrysové frézování





 frézování
Experimental Kit může zrychlit obrysové

 Dvě velikosti – pokrývají celou škálu možných aplikací.

přímým chlazením frézy beze zbytku při současném
odstranění třísek.

Rozměry















Technické údaje
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Řídící
ventil


Řídící
ventil







































Malý
Experimental Kit













Střední Experimental Kit





























Kód
produktu

Popis produktu

Hadice

Spotřeba vzduchu
(l/min)

Chladící výkon (W)

A20300

Malý Experimental Kit

1/4”

227-283

161-190

A20400

Střední Experimental Kit

1/2”

283-991

190-703

Vortex Cooling:

Needle Cooler
Meech Needle Cooler je kombinací malé vortexové trubice
s tlumičem hluku na straně výstupu teplého vzduchu a
flexibilní kloubové hadice – ta může být použita k
nasměrování proudu studeného vzduchu.
Výbavou Needle Cooleru jsou dva generátory:
žlutý (velká frakce) a zelený (malá frakce). Tím je
umožněno flexibilní řízení teploty a spotřeby vzduchu.

Vlastnosti a výhody

Použití

 Inovativní konstrukce – vortexová trubice dokáže změnit

 Bodové chlazení

teplotu tlakového vzduchu až +/- 50°C.

Studený vzduch může být použit na chlazení nástrojů

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.

během vrtání, řezání nebo při pájení.
 Chlazení ultrasonického sváření

 Jednoduchá instalace – standardní závit je možné
připojit k většině existující vzduchových zařízení. Needle

Vortexová trubice může chladit svářený materiál nebo

Cooler je dodáván se silným magnetem.

samotný konec svářecí hlavy. V obou případech je

 Nastavitelný - dodáván se dvěma generátory pro malou

odstraněn problém s přehříváním.
 Chlazení produktů

vortexovou trubici: žlutý (velká frakce) – 226 l/min,
zelený (malá frakce) – 226 l/min.

Vortexová trubice může být použita k chlazení

 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná

komponentů nebo dokončených výrobků.
 Chlazení strojů

pro všechna pracovní prostředí.
 Kloubová hadice – umožňuje nastavit směr studeného

Vortexová trubice může být použita k chlazení

vzduchu.

specifických částí stroje, jejichž přehřívání může ovlivnit

 Nízká hlučnost – tlumič na straně výstupu teplého

výrobu.
 Chlazení elektroniky

vzduchu snižuje hlučnost provozu.

Vortexová trubice může té ochlazovat části elektroniky,
které se přehřívají.

Rozměry






















Technické údaje
Kód produktu



A20503



Needle Cooler









Hadice



Needle Cooler

A20504








Popis produktu














Chladící výkon
(W)

1/4”

226 l/min

161

Dvojitá 1/4"

226 l/min



161









Spotřeba vzduchu
(l/min)
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Vortex Cooling:

Malá vortexová trubice Small Vortex Tube

Malá vortexová trubice rozděluje stlačený vzduch na
dva proudy, jeden teplý a jeden studený. Pokles
teploty studeného proudu může být až o 50°C a
zvýšení teploty teplého proudu až o 50°C oproti
teplotě vháněného stlačenho vzduchu.
Malá vortexová trubice je navržen pro menší,
citlivější aplikace, které vyžadují menší vzduchový

proud. Malá vortexová trubice je dodávána buď se žlutým
generátorem (pro velkou frakci – 226l/min), nebo se zeleným
generátorem (pro malou frakci – 226l/min).

Vlastnosti a výhody

Použití

 Inovativní konstrukce – vortexová trubice dokáže změnit

 Bodové chlazení
Studený vzduch může být použit na chlazení přístrojů

teplotu tlakového vzduchu až +/- 50°C.

během vrtání, řezání nebo při pájení.

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.

 Chlazení ultrasonického sváření

 Jednoduchá instalace – standardní šroubení 1⁄8“
umožňuje připojení k většině současných vzduchových

Vortexová trubice může chladit svářený materiál nebo

zařízení. Malá vortexová trubice je dodávána se

samotný konec svářecí hlavy. V obou případech je

standardní redukcí z 1⁄8“ na 6mmrychlonástrčku.

odstraněn



 Nastavitelná – řídící ventil umožňuje nastavení teploty.


 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná



problém
 s přehříváním.



 Chlazení produktů



Vortexová trubice
může být použita k chlazení



komponentů nebo dokončených výrobků.

pro všechna pracovní prostředí.

 Chlazení strojů

 Rozměry – speciálně navržena pro menší aplikace
vyžadující méně vzduchu. Malá vortexová trubice má

Vortexová trubice může být použita k chlazení

také menší spotřebu vzduchu než střední vortexová

specifických částí stroje, jejichž přehřívání může ovlivnit

trubice.

výrobu.













 Chlazení elektroniky






Vortexová trubice může ochlazovat části elektroniky,

které se přehřívají.

Rozměry














Řídící ventil
























Technické údaje
Kód produktu
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Velká studená frakce

Malá studená frakce

A20008 (žlutý)

A21008 (zelený)

Popis produktu

Spotřeba vzduchu
(l/min)

Chladící výkon (W)

Small Vortex Tube

226 l/min

161

Vortex Cooling:

Small Coldstream Air Gun
Meech Small Coldstream Air Gun sestává z malé vortexové
trubice, tlumičů obou výstupů (studeného i teplého) a
kloubové hadice.
Small Coldstream Air Gun je speciálně vyvinuta pro
malé a přesné aplikace, které nepotřebují velký
proud vzduchu. Small Coldstream Air Gun je
dodávána buď se žlutým generátorem (pro velkou
frakci – 226l/min), nebo se zeleným generátorem
(pro malou frakci – 226l/min).

Vlastnosti a výhody

Použití

 Inovativní design - díky dvěma tlumičům je snížena

 Chlazení ultrasonického sváření

hladina hluku a jsou vhodné pro všechna pracovní

Použití k chlazení sváru svářených materiálů nebo přímo

prostředí.

k chlazení hlavy svářečky.
 Bodové chlazení

 Minimum pohyblivých částí – minimální údržba.
 Jednoduchá instalace – standardně dodávaný magnet

Chlazení konkrétních míst během vrtání, řezání nebo

pomáhá instalaci – možno připevnit na feromagnetické

pájení.
 Třískové obrábění, broušení

podloží.
 Nastavitelná – dodávána se 2 generátory (žlutý a

Coldstream Air Gun je možno přidělat kde je třeba

zelený) se kterými lze řídit teplotu a spotřebu vzduchu

chlazení konkrétních míst.
 Chlazení komponentů

(nastavitelná verze má i řídící ventil pro řízení studené
frakce (viz strana 10)).

Coldstream Air Gun je dostupná s jednou nebo dvěma

 Vyrobeno z nerezové oceli – odolná konstrukce vhodná

kloubovými hadicemi. To jí umožňuje chladit dvě místa

pro všechna pracovní prostředí.

najednou.

 Nízká hlučnost – tlumič na straně výstupu studeného
vzduchu snižuje hladinu hluku.
 Dvě velikosti – malá a střední (Small a Medium – viz
strana 10).
 Kloubová hadice – umožňuje chlazení i v těžko
přístupných prostorách.

Rozměry








































Technické údaje
Kód produktu


Popis produktu

Spotřeba
vzduchu (l/min)

A60008

Small Cold Stream Air Gun

226











Chladící výkon
 (W)
161
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Vše, co potřebujete a od
jedničky v oboru
Firma Meech je také předním dodavatelem:
 M
 eech Air Technology – výrobky pro efektivní využití
stlačeného vzduchu
Výrobky pro stlačený vzduch, které jsou energeticky
efektivní a snižují provozní náklady a hladinu hluku.
 Systémů pro průmyslové řízení statického náboje Kontrolovaná eleminace nebo tvorba statického náboje
v průmyslových aplikacích může zvýšit produkci, snížit
odpad a zvýšit kvalitu.
 Systémů pro čištění pásů – Používaných především
v polygrafickém nebo obalovém průmyslu k odstranění
nečistot, ke zlepšení kvality tisku a zvýšení produktivity
 Systémů vzduchových nožů JetStream – Energeticky
efektivní systémy vzduchových nožů používané pro
odstranění nečistot a povrchové vlhkosti..
 ESD – Vysoce citlivé řízení statického náboje pro čisté
provozy a provozy zabývající se elektronikou zabraňují
ESD poškození a snižuje zmetkovitost

Meech International

Meech Static Eliminators USA Inc

Meech Elektrostatik SA

Tel: +44 (0)1993 706700
Fax: +44 (0)1993 776977
email: sales@meech.com

Tel: +1 330 564 2000 / 1 800 232 4210
Fax: +1 330 564 2005
email: info@meech.com

Tel: +32 8086 2983
Fax: +32 8086 2821
email: mesa@meech.com

Meech CE

Meech Static Eliminators (Shanghai) Co. Ltd

2 Network Point
Range Road, Witney
OX29 0YN, UK

2151 Fót
Széchenyi út. 46
Hungary
Tel: +36 27535075
Fax: +36 27535076
email: ce@meech.com
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