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Hatékony légkés

a HENNLICH-től 



Az ügyfél igényeinek megfelelő műszaki tervezés, teljeskörű kivitelezés

Palackszárító rendszer  

Magas energiameg- 
takarítás

A száraz, meleg 
levegő segíti a páro-
logtatást

A nedvesség 
majdnem egésze 
eltávolításra kerül

Nagyobb légmeny-
nyi ség előállítása 
alacsony nyomáson 
és nagy áramlási 
sebesség mellett 
(alacsony energia-
igény)

Sonic Air  
lefúvató rendszer

Pneumatikus  
fúvókarendszer

Élelmiszeripari alkalmazások

Nedvesség eltávolítása az üveg, papír és műanyag termékekről  
a mosási folyamat végeztével.

A Sonic Air rendszer kiváltó megoldása 
az eddig megszokott magasabb nyomá-
sú pneumatikus lefúvató rendszereknek. 

A hatékonyság alapja a levegő tér fo gat - 
 ár ama, sebessége és hőmérséklete. A ven-
tilátorlapát és ház közötti rés úgy van kiala-
kítva, hogy a le ve  gő  ré szecskék a felületek 
közötti súrlódás hatására felmelegszenek, 
melynek köszönhetően a környezeti hőmér-
séklethez ké pest 18 °C-kal melegebb levegőt 
juttat a szá rí   tandó felületre. Így nagyobb tér-
fo gat áramú (nagyobb sebességű) és maga-
sabb hőmérsékletű levegőt képes a felületre 
juttatni, mely szinte teljesen száraz felületet 
eredményez, és mindezt többletköltség nél-
kül.

0,14 bar
4,1 bar

1270 m3/h

423 m3/h

11,2 kW

46,2 kW

11,2 kW 46,2 kW

Nagyobb energia- 
szükséglet

A szárítás és tisztí-
tás további szabá-
lyozási szükséglete

Egyenetlen le ve  gő el-
látás más fogyasztók 
párhuzamos műkö-
dése esetén

Jóval nagyobb ener-
gia  felhasználás 
ugyan annyi levegő 
előállításához

Költséghatékonysági 

mutatók



 

Ipari alkalmazások

Fémipari alkalmazások

Hangszigetelési megoldás

Alapvető alkalmazások:

●  nedvesség felületről való 
eltávolítása

●  kartondobozos csomagolás előtti 
leszárítás

● fóliázás előtti leszárítás

● szállítószalag felületének lefúvatása

● portalanítás

A préslevegős lefúvatás  
hatékony kiváltó módszere

Hepafilteres lefúvatás

Ügyfélre szabott  

műszaki megoldások

Speciális légkések  
szabadalmaztatott termékek

Emulzió eltávolítása, alkatrészek szárítása



adatok kiértékelése

műszaki megoldás

telepítés

utángondozás
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igényfelmérés

Levegőellátó rendszer Szolgáltatásaink

Légkés

elektromos - hidraulikus - pneumatikus meghajtás


