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Nagyteljesítményű asztali ionizátor 

Leírás 

 

Az elektrosztatikus feltöltődések megbízható semlegesítése nagy 
munkafelületen 
 

▪ Gyors töltéssemlegesítés magas elektrosztatikus feltöltöttség 
esetén is 

▪ Állítható teljesítmény a megfelelő légáramhoz 

▪ Széles hatósugár 

▪ Az emittercsúcsok egyszerű tisztántartása egy toló segítségével 

▪ Fűtőelem a légáram hőmérsékletének szabályozásához 

▪ Jó ionegyensúly 

▪ 2 év garancia 

Tulajdonságok 

▪ Ház: Acélötvözet 

▪ Felület: Szórt lakk 

▪ Méretek: 570 mm x 171 mm x 230 mm 

▪ Üzemi feszültség: 230 V/50 Hz 
110 V/60 Hz 

▪ Áramfelhasználás: min. 1,65 A 
 (alacsony 
fordulatszámnál) 

max. 3,3 A 
 (magas fordulatszámnál) 

▪ Levegőmennyiség: min. 45 CFM 
max. 190 CFM 

▪ Ózonkibocsátás: kb. 0,05 ppm 
(15 cm távolságban) 

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

▪ Működési zaj: min. 55 dB 
max. 65 dB 

▪ Tanúsítvány: CE 
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Villamos tulajdonságok 

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

▪ Semlegesítési idő: 1,2 s* 

 

*  ME268A Charged Plate Analyzer-rel mérve 1000 V-tól 100 V –ig 22 °C mellett és <60 % RH  300 mm 
távolságra. Ez az érték különböző környezeti értékeknél változhat. 

Rendelési adatok 

▪ 941200 000002 S6010 Nagyteljesítményű asztali ionizátor 
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