PIACVEZETÉS
A Simco és Ion System 2010 óta piacvetetõ az elektronikai
iparnak szánt ionizáló rendszerek gyártásában az
egyesülésük követõen.
Ez egy igazi és hatékony partnerkapcsolat kezdete. Ez egy
nagy nyereség minden felhasználónak, melynek kombinált
kínálata a legjobb megoldásokat ajánlja a két gyártó
termékeibõl.
További nyereség adódott a termék fejlesztés területén is
mivel a tudás egyesülésének következményeként magasabb
technológiai és minõségi szint érhetõ el.
IONIZATION SIMCO-ION
- rövid semlegesítési idõ
- alacsony levegõáramlás
- tiszta
- balanced
- IEC 61340-5-1
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Azokban az esetekben, amikor a készülékek és a
berendezések alkatrészei a hagyományos módon nem
földelhetõk le, vagy nem valósítható meg minden anyagnál az
elektrosztatikus feltöltõdés megakadályozása, illetve nem
iktathatóak ki a munkaterületrõl, akkor igen ajánlott az
ionizálókészülék alkalmazása.
Ha az ionizált levegõ érintkezésbe kerül az elektrosztatikusan
feltöltõdött felülettel, a felület elveszi az ellentétes polaritás
ionjait. Ezáltal a készülékek és anyagok elektrosztatikus
feltöltõdése semlegessé válik.
Az ionokat semmilyen részecske, füst, vagy pollen nem tudja
eltávolítani a levegõbõl. A tudományos vizsgálatok
kimutatták, hogy az ionizált levegõ jó hatással van az
emberekre. Az ózonemisszió alacsonyabb, mint 0.002
ppm/24h, ez megfelel az OSHA elõírásainak.

6422/e ionizáló berendezés célzott felhasználásra
A
legkisebb
és
legsokoldalúbb
ionizáló
készülék
gyártóberendezésekhez és szûken behatárolt területekre
kiválóan alkalmas a gépekbe, vagy ráépítéshez. A teleppel
mûködõ modell kitûnõen megfelel a szerviz területén.
Leállási idõ:
+ - 1000V-ról 100V-ra, 60cm-nél 10s
Emittercsúcs:
Wolframötvözettel, belsõ leárnyékolással. 5 év
Feszültségszükséglet:
24 VAC 5W
9265.560
9265.577

Ionizálókészülék 24 VAC
Hálózati készülék 230/24 VAC 32W

6432/e ionizáló készülék nagyobb helyiségek részére
Leállási idõ:
Emittercsúcs:
Feszültségellátás:
Hatótávolság:
Tápellátás:

9265.576

+ - 1000V-ról 100V-ra, 60cm-nél 7s
Wolframötvözettel, belsõ árnyékolással. 5 év
24V AC/DC 6W
122X46cm
230 VAC / 6W

Ionizálókészülék

helyi ionizátor Aerostat

pc

Nagy teljesítményû kompakt ionizátor, állítható levegõ erõsséggel és
fûtéssel.
Munkahelyekhez,
szállítószalagokhoz,
robotokhoz,
csomagoláshoz.
Töltés levezetési idõ:
± 1000 V-ról 100 V-ra 2,5 s 60 cm-en
Emitter:
Szabadalmaztatott emitter pont tisztító
Levegõ:
120 m3/h legmagasabb állásban
Lefedettség:
150 x 30 cm
Tápellátás:
230 VAC
Auto-Kiegyenlítés:
0 ± 5V
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Helyi Ionizátor AEROSTAT PC, 230 V

Turbo ionizátor xc2
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Fejfeletti ionizátor guardian
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Cr2000 fejfeletti ionizátor tisztatérbe
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6115 ionizáló levegõpisztoly
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Nagy teljesítményû top gun
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6110a levegõnyomás-ionizálópersely
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