Ionizer

Ionizer bar type - IZS31

IZS31

Gemak in onderhoud en besturing

• Beheersing elektrostatische lading
Ionen balans ± 30 V
• Keuze uit drie verschillende ionen emissie
vormen voor optimale ontlading
• Verkrijgbaar in standaard lengtes:
Van 300mm tot maximaal 2300mm
• Twee type sensoren verkrijgbaar:
• Feedback sensor
• Autobalance sensor
• Ontladingstijd: 0,3 seconde
• Groot bereik door luchtondersteuning

• Geïntegreerde controler
• Melding van vervuilde elektrode
• Eenvoudig verwisselbare elektrode cartridge,
verkrijgbaar in verschillende materialen
• Wolfram (Ion balans ±30 V)
• Siliconen materiaal (Ion balans ±30 V,
toepasbaar in omgevingen gevoelig voor
metaalbevuiling)
• RVS (Ion balans ±100 V)

Feedback Sensor

Autobalance Sensor

Sneller elimineren van elektrostatische lading door gebruik
van sensor feedback.

Meet signaal om exacte ionen
balans te behouden.

Druk toevoer: 0,1 MPa (7l/min (ANR) per nozzle)

Automatische ionen balans d.m.v. signaal input

Ionizer Nozzle Type - IZN10
IZN10
• Beheersing elektrostatische lading
Ionen balans ±10 V
• Compacte behuizing: dikte 16mm
• Duidelijke LED weergave
• Melding van werking
• Melding van ionen balans
• Melding van overspanning
• Melding vervuilde elektrode LED en output
• Laag luchtverbruik
Energy Saving Nozzle, 10l/min
• Eenvoudig onderhoud
Losse cardridge en behuizing, eenvoudig
te monteren

elektrode naald

• Externe uitgangen
Voor gebruik in combinatie met druk-, flowof elektrostatische sensor
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Energy saving met elektrostatische sensor

Elektrostatische Sensor en Monitor
IZD10/IZE11
IZD10
• Meet de elektrostatische lading:
Uitgangsspanning: 1 tot 5 V
• Meetbereik:
• ±20 kV (gemeten vanaf 50mm)
• ±0,4 kV (gemeten vanaf 25mm)
• Compact formaat, makkelijk te bevestigen

IZE11
•
•
•
•

Schakel uitgang: PNP of NPN
Analoge uitgang: 1 tot 5 V, 4 tot 20 mA
Minimale weergave: 0.001 kV
Display nauwkeurigheid:
±0.5% F.S. ±1 cijfer of minder
• 2-kleuren display
• Ondersteunt 2 type sensoren
(±0.4 kV en ±20 kV) door selectie

Draagbare Elektrostatische Sensor - IZH10
IZH10
• Meetbereik: tot ±20.0 kV
• Minimale weergave:
• 0.1 kV (±1.0 tot ±20.0 kV)
• 0.01 kV (0 tot ±0.99 kV)
• Compact en lichtgewicht: 85g
• Piek & onderwaarde functie
• Nul set functie
• Automatische uitschakel functie
• Lege batterij indicator
• Schermverlichting voor aflezen in het donker
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