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Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen 
 

 
 

 

Inleiding 

 
Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de LD (Lage Druk) luchtmessen 
van Fiktech B.V. 
Deze handleiding dient beschikbaar en altijd toegankelijk zijn voor het bedienend personeel. 
Lees deze handleiding volledig voordat u de betreffende producten installeert en/of in 
gebruik neemt. Instructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd om een goede 
werking ervan te waarborgen en om aanspraak te kunnen maken op garantie. De 
garantiebepalingen zijn omschreven in de Algemene verkoopvoorwaarden van Fiktech B.V. 
 

Verklaring van de gebruikte symbolen 
 

     Waarschuwing! 
Speciale informatie ter voorkoming van persoonlijk 

letsel of aanzienlijke schade aan het product / milieu. 
 

       Opgelet! 
Belangrijke informatie over optimaal gebruik van de 

materialen en/of ter voorkoming van schade aan het 

product /milieu. 
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LD Luchtmessen – gebruik en werking 
 

 
 

De LD Luchtmessen (ook wel genoemd: blaasmes, luchtgordijn, transvector, 
luchtstroomversterker, strijkmes) en luchtkanonnen van Fiktech worden zowel 
uit Aluminium als Roestvaststaal (V4A / AISI 316 / EN 1.4401) vervaardigd. 
Verschillende uitvoeringen zijn leverbaar om aan uw specifieke wensen te 
voldoen. 
 
Kenmerken:  
 

- Optimaal aerodynamisch ontwerp met verlengde rand (ter ondersteuning 
van het Coanda-Effect) om hoge blaassnelheden en een gelijkmatige 
luchtverdeling te verkrijgen. 

- Uittreesnelheden van 50 m/sec. Tot 250 m/sek. 
- Geen bewegende onderdelen, onderhoudsarm.  
- Nauwkeurige instelling van de luchtstroomrichting. 
- LD Luchtmessen reduceren het energieverbruik door het verbeteren van 

de algehele doelmatigheid van het systeem. 
 
De LD (lage druk) luchtmessen van Fiktech genereren een sterke gelijkmatig 
verdeelde luchtstroom t.b.v. het effectief afblazen van brede oppervlakken en 
voor het versneld drogen bij een breed scala aan bewerkingen. De gewenste 
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luchtstroom wordt opgewekt met behulp van een krachtige ventilator 
(zijkanaalventilator, blower) en een of meerdere LD luchtmessen. De 
geproduceerde kracht (een combinatie van luchtdebiet en snelheid) van het 
luchtmes is vrijwel constant tot een afstand van ca. 300 mm gemeten vanaf de 
blaasopening. Naarmate de afstand groter wordt, neemt de kracht af. 
 

 
 
Korte luchtmessen kunnen meestal worden ondersteund door de luchtleiding 
zelf. T.b.v. bevestiging aan een montagesteun kan het tapeind  benut worden, 
samen met de luchtaansluiting ø76 mm. 
 
Positionering van LD luchtmessen 

 
De LD luchtmessen zijn ontworpen voor vaste montage en permanent gebruik 
en dienen zo te worden gemonteerd dat verstelling mogelijk is voor een optimaal 
resultaat bij verschillende producten.  
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De positionering van de LD luchtmessen ten opzichte van het product is 
uitermate belangrijk voor een effectieve droging/ reiniging. Let speciaal op 
wanneer luchtmessen worden verplaatst/ omgesteld vanwege verschillende 
productafmetingen. In het algemeen geldt dat hoe dichter de luchtmessen bij 
het te reinigen product zijn gemonteerd zijn, des te groter de effectiviteit is van 
het blaasproces. 
 
De optimale afstand en afblaashoek dienen proefondervindelijk te worden 
bepaald. Wanneer 2 luchtmessen tegenover elkaar gemonteerd, tegen elkaar in 
blazen, of wanneer de lucht met hoge snelheid op een oppervlak blaast, kan 
geluidsoverlast ontstaan. Door een geringe verdraaiing van de luchtmessen 
wordt dit geluid gereduceerd.  
 

LD Luchtmessen afhankelijk van het 
gewenste resultaat monteren op 
een afstand van 6 mm tot 25 mm) 
(¼” tot 1”) tot het product. 
  
De luchtspleten van meerdere 
luchtmessen gespreid monteren om 
turbulentie,verminderde effectiviteit 
en overmatig geluid te voorkomen. 
 

 
De LD luchtmessen onder een hoek 
van 10° - 15° t.o.v. het product 
plaatsen, tegen de productstroom 
in richten. 
  
Als producten op een transportband 
zijn geplaatst, dan de LD 
luchtmessen zó monteren dat de 
bovenkant als laatste wordt 
gedroogd. 

 
Voor onderdelen welke in één 
enkele rij getransporteerd worden, 
de LD luchtmessen zó positioneren 
dat de vloeistof naar beneden wordt 
geblazen. 
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Leidingen / luchtkanalen  
 

 Waarschuwing!: Voorkom overdruk door obstructies in 
de leiding (geen kleppen gebruiken) 

 
De perslucht toevoerleiding dient voor het benodigde debiet te worden 
gedimensioneerd. Monteer de leiding(en) van de blower naar het luchtmes. 
 

 - De leiding tussen de blower en het luchtmes dient zo kort 
mogelijk te zijn. 

 
- Bochten moeten ruim zijn, radius zo groot mogelijk kiezen. 
 
- Beperk de lengte aan flexibele leidingen zoveel mogelijk. 
 
- Leidingen dienen gelijk aan of groter dan de 
bloweraansluiting te zijn. 
 
- Vermijd grote verschillen in leidingdiameters. 
 
- Leidingen en flexibele slangen stevig bevestigen. 
 
- Leidingen dienen lekvrij te zijn. 
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Ventilator (Zijkanaalventilator / blower) 
 

         
 

  Lees de handleiding van de zijkanaalventilator geheel. 
 

Controle: 
Controleer voordat u de zijkanaalventilator / blower aansluit: 
 
− Dat er zich geen voorwerpen binnenin het apparaat 
bevinden, omdat deze er met grote kracht kunnen worden 
uitgeworpen. 
 
− Dat de behuizing niet is beschadigd of vervormd waardoor 
het debiet gereduceerd wordt. 
 
− De luchtstroom van de zijkanaalventilator dient gefilterd 
worden. De LD-luchtmessen werken jarenlang zonder veel 
onderhoud als oliedeeltjes, roest en andere vervuilingen uit de 
luchtstroom zijn verwijderd.  

  
Veiligheid     - Elektrische installatie en montage dienen uitgevoerd te        

worden door vakbekwaam personeel! 
- De elektrische installatie en bekabeling dienen geschikt te 

zijn voor de aan te sluiten zijkanaalventilator/ blower.  
- De zijkanaalventilator/ blower dient te worden geïnstalleerd 

volgens de geldende veiligheidsregels.  
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- De zijkanaalventilator/ blower mag in de door u gewenste 
positie worden gemonteerd, gebruik hiervoor de daartoe 
bestemde montagepunten.  

 

Installatie 
 

− De wijze van in- en uitschakelen is gebruiksafhankelijk. Lees 
hiervoor de handleiding van de elektromotor. 
−  Beveilig de Elektromotor thermisch met een 
motorbeveiligingsschakelaar. 
− De zijkanaalventilator/ blower dient bij voorkeur 
“permanent” aangesloten te zijn (i.e. géén gebruik van 
losneembare koppelingen).  
− Zekeringen in het elektrisch circuit dienen voldoende groot 
te zijn, bij ster/driehoek schakeling is dit ca. 2,5 x de nominale 
stroom, bij directe inschakeling is de aanloopstroom ca. 6 x de 
nominale stroom. 
− Monteer de blower zodanig dat de luchtstroom voor koeling 
van de motor niet wordt gehinderd, de max. 
omgevingstemperatuur is 40 °C. Lees voor aansluiting van de 
blower de instructie van de elektromotor.  

 
Functionele test 
 
Deze controle geldt voor de 3-fasen aangedreven zijkanaalventilator/ blower. 
 

- Het apparaat in- en direct weer uitschakelen.  
- De draairichting van het apparaat controleren – in 

overeenstemming met de pijl op de behuizing.  
- Om de draairichting te wijzigen: twee fasen van de 

elektromotor verwisselen.  

  Attentie: een verkeerde draairichting van de 
zijkanaalventilator/ blower resulteert in een aanzienlijk 

reductie van het debiet. 
 

Luchtmessen: controleer handmatig of er voldoende lucht gelijkmatig verdeeld 
uit de spleet van het luchtmes stroomt.  
 
Systeemdruk: Controleer m.b.v. een manometer (bereik 0 – 400 mbar) direct 
bij de luchtmessen of de berekende/ benodigde druk aanwezig is.  
 
Ingebruikname  

 
− Schakel de zijkanaalventilator/ blower in.  
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Onderhoud & storingen   
 

 
Waarschuwing: Bij werkzaamheden aan de apparatuur moet de 

apparatuur spanningsloos zijn. 
 
Luchtmessen 

- De luchtspleet regelmatig controleren op verstopping en 
indien nodig reinigen. 

- Als de luchtstroom of de geleverde kracht afnemen, dient de 
geleverde druk van de zijkanaalventilator/ blower 
gecontroleerd te worden. Mogelijke oorzaken: verstopte 
filters, té kleine leidingdiameter of andere smoringen.  
 

Reinigen van de luchtspleet: 
 

- Sluit de luchttoevoer naar het luchtmes af en reinig de 
luchtspleet en het luchtmes m.b.v. perslucht. (Gebruik 
afdoende persoonlijke bescherming!) 

- Verwijder het aanwezige vuil met een zacht voorwerp of 
borstel. Gebruik hiervoor geen metalen voorwerpen, deze 
kunnen de luchtspleet beschadigen. 

- Uitwendige reiniging kunt u uitvoeren met een geschikt 
reinigingsmiddel – bij Aluminium uitvoeringen géén 
agressieve zuren of basen gebruiken! 

 
Ventilator (Zijkanaalventilator/ blower) 

 
 

Apparaat 
- Reinig het inlaatfilter van de zijkanaalventilator / blower 

regelmatig. De motor is standaard uitgevoerd met 
kogellagers.Houd de motor schoon; vervuiling van de motor 
kan oververhitting tot gevolg hebben. 

 
Filter 

- Het filter moet minimaal 1 x per jaar worden vervangen. 
- Vervang het filter wanneer de drukval over het filter groter 

is dan 2,5 mbar + 5% van de begindruk. 
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Storingen 
 

 
Waarschuwing: Bij werkzaamheden aan de apparatuur moet de 
apparatuur spanningsloos zijn. 

 
Storingen van de  luchtmessen 

 

Probleem Oorzaak Oplossing 
Er komt geen lucht uit het 
luchtmes. 

De zijkanaalventilator / 
blower draait niet. 

Zie de betreffende 
gebruiksinstructies. 

De blaaskracht van het 
luchtmes is onvoldoende. 

De luchtspleet is vervuild. 
 

Vervuiling verwijderen  - zie 
„onderhoud“ 

Het luchtfilter is verstopt.  Filter reinigen of 
vervangen. 

De zijkanaalventilator / 
blower draait in de 
verkeerde richting.  

Wijzig de draairichting. 

� Tabel 1: Storingen van de luchtmessen � 
 

Storingen van de zijkanaalventilator / blower 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 
De zijkanaalventilator / 
blower start niet. 

De toevoerspanning is 
afwezig. 

Spanningstoevoer 
herstellen. 

De zekering is defect.  Zekeringen controleren en 
vervangen. 

Thermische schakelaar 
Is uitgeschakeld. 
(Totale elektrische 
installatie controleren!). 

De thermische schakelaar 
resetten. 

 

De elektrische bedrading is 
onderbroken. 

De bedrading herstellen. 

De elektromotor is 
oververhit. 

De elektromotor is 
overbelast. 

De overbelasting 
wegnemen. 

De spanningstoevoer is op 
één of meerdere fasen 
onderbroken. 

Herstel de 
spanningstoevoer. 

De toevoerspanning op 
motor is te laag door lange 
toevoerleiding 

De leidingen verkorten. 

�Tabel 2 - Storingen van de zijkanaalventilator/ elektromotor �  
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