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SG8 Precíz ionizátorpisztoly 

Leírás 

 

Kompakt kivitel, olyan alkalmazásokhoz, ahol a gyorsaság és a pon-
tosság alapvető követelmény 
 

▪ Elektrosztatikus feltöltődések leggyorsabb semlegesítésére 

▪ 100-as tisztatérbe megfelelő 

▪ Tiszta nitrogénnel (N2) is üzemeltethető 

▪ Teljesen elszigetelt kialakítás a magasfeszültséggel való bár-
milyen kontaktus elkerülésére  

▪ A sűrített levegő és a magasfeszültség együttes beüzemelése és 
irányítása  

▪ Kényelmes használat lábkapcsoló segítségével 

▪ Az ionizálás működésének ellenőrzését LED segíti 

▪ A levegőszűrő, a lábkapcsoló és a pisztolytartó a készlet részét 
képezi 

▪ 2 év garancia 

Használati tanács 

Kérjük figyeljen arra, hogy az SG8 Precíz Ionizátor pisztolyt ne üzemeltesse bejövő 
levegőt szabályozó egység nélkül. 

Nem megfelelő tisztaságú levegő használata a garancia elvesztését vonja maga 
után! 

Optimális üzemeltetéshez szükséges a szabályozó egység használata! 

Rendelhető tartozék: 05-0601-90008 Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz 

Tulajdonságok 

▪ Anyag: Műanyag markolat 

▪ Kivitel: 3 m speciálisan árnyékolt magasfeszültségű, ütésálló kábel 

▪ Súly: kb. 4 kg a tápegységgel együtt 

▪ Üzemi feszültség: 230 V @ 50 Hz 
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▪ Áramfelvétel: 0,4 A 

▪ Üzemi hőmérséklet: 0 °C-tól 50 °C-ig 

▪ Levegőnyomás: 40-80 psi 
(kb. 2,75 -6,00 bar) 

▪ Levegőcsatlakozás: Gyorscsatlakozó 8 mm külső átmérőjű, kemény sűrítettle-
vegőcsőhöz 

▪ Levegő áramlás: 10 m/s* 

▪ Tanusítvány: CE 

 

* A levegőáramlást 3 kg /cm2 nyomás esetén mérve. 

Elektromos tulajdonságok 

▪ Töltéscsökkenési idő: < 1,3 s** 

▪ Ionegyensúly (Offset): 0 V (± 35 V) 

 

** 300 mm távolságból ME268A Charged Plate készülékkel mérve 1000 V –tól 100 
V-ig. Ez az érték különböző környezeti körülmények között változhat. 

A készlet tartalma 

▪ Ionizátorpisztoly 

▪ Pisztolytartó 

▪ Lábkapcsoló 

▪ 3 m nagyfeszültségű kábel 

▪ Nagyfeszültségű transzformátor 

▪ Használati útmutató 

Rendelési adatok 

▪ 941200 000007 SG8 Precíz ionizátorpisztoly 
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Rendelhető tartozék 

 

▪ 05-0601-90008 Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz 

A készlet tartalma (1-1 db) 
- szabályozható szűrőegység 
- rögzítő egység 
- csatlakozások 
- 1,5 m levegőcső az SG8-hoz történő csatlakozáshoz 

 

 

 

 

 ▪ 02-0803-10089 SG8-Z2 Irányítható állvány a Systrone SG8 pisztolytartóhoz 

- az SG8-as típusú pneumatikus ionizációs pisztoly rugalmas elhelyezésére 
- Stabil, fém asztali tartó 
- csavarral rögzíthető szinte minden munkaasztalhoz 
- hattyúnyakának (330 mm magas) köszönhetően bármilyen helyzetbe ál-

lítható (a kis sugarú állítást kerüljük) 
- az ionizátor pisztoly egyszerűen rákapcsolható és csavarral rögzíthető 
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