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M6115 ionizátor pisztoly  

Leírás 

  

▪ Csökkenti a csukló terhelését 

▪ Rugalmas, könnyű levegőtömlő, integráltan ala-
csony feszültségű tápkábel 

▪ Cserélhető emissziós pont szerelvény és gyors-
szűrő 

▪ Minimalizálja a karbantartási állásidőt 

▪ Erős fúvóerő 

▪ A részecskeszennyezés hatékony eltávolítása 

▪ Állandó DC-ion kibocsátás 

▪ Gyors kisülési idő; hatékony ionizálás 

▪ IsoStat® technológia 

▪ Nincs szükség kalibrálásra 

▪ Tartós sztatikus-disszipatív anyagok 

▪ Tisztatéri alkalmazásokhoz is használható 

 

 

Tulajdonságok 

 

▪ Töltéscsökkenési idő:         ±1000-100 V 1,0 s / cm (15,2 cm), 30 psi 

▪ Egyensúly:                            ± 30 V 

▪ A Tisztatéri osztály:             ISO 14644 4. osztály (Fed Std. 209E 10. osztály) 

▪ Tápegység teljesítmény:    24 VAC, 10W fali transzformátorral 

▪ Jelzőfények:                         Zöld jelzőfények mind a tápegységen, mind a pisztolyon 

▪ Ionkibocsátás:                     Egyensúlyi DC 

▪ Emitter pontok:                   Volfram  

▪ Hallható zaj:                         70 dBA @ 1m, 30 psi 
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▪ Vezetett EMI:                       29 dbµV; átlagos szint 100 KHz - 1,1 MHz 

▪ Ózon:                                     <0,005 ppm (tipikus) 

▪ Fújási erő:                              41 g @ 30 psi; 7,6 cm-re mért 5,1 cm átmérőtől 

▪ Légtömlő:                              Sztatikus-disszipatív poliuretán, 3/8 ” külső átmérővel; 2,4 m / 65 psi 

▪ Gázbemenet:                         20-65 psi, tiszta, száraz levegő (CDA) vagy nitrogén 

▪ Gázcsatlakozás:                     1/4 ”-es külső menetű gyors leválasztás 

▪ Gáz légszűrő:                          99,9% hatékonyságú, 0,01 mikron vagy annál nagyobb levegő részecskék; 99,9% 
koalesztelési hatékonyság 

▪ Szerelés:                                 A fém szerelőlemez a tápegység hátoldalához rögzül 

▪ Burkolat:                                 Pisztoly: sztatikusan disszipatív polikarbonát (302-es rozsdamentes acél tartó); 
opcionális rögzítőállvány a szabadkézi használathoz 

▪ Méretek:                                 Pisztoly: Hossz x Szél x Mag: 20,3 x 7,6 x 2,5 cm Tápegység: 21,6 x 7,6 x 4,1 cm 

▪ Súly:                                         Pisztoly: 341 g, 2,4 m hosszú 8 mm-es légcsővel; tápegység: 326 g  

 

 

Rendelési adatok 

▪ 02-0803-11150 M6115 ionizátor pisztoly, 2,1 m hosszú levegőcsővel, 230V-os tápegységgel 
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