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SMC Ionizátor megoldások
Profitáljon a
feszültségmentes gyártásból

Előfordult már hasonló az Ön környezetében is?
Munkatársak
Munkatársait áramütés éri?
Könnyű anyagok - például hungarocell vagy porrészecskék - hozzátapadnak a munkadarabokhoz, ruházathoz vagy az emberi testhez?
Munkatársainak haja sokszor égnek áll?

Termékfeldolgozás
A fóliák, műanyag szövetek vagy
műanyag alkatrészek akaratlanul vonzzák vagy taszítják egymást?
A por nem kívánatos helyeken megmarad?
A címkék nem a megfelelő helyre ragadnak?
Apró szikrák károsítják termékeit?

Selejt / Minőség
Az elektromos alkatrészek gyakran sérülnek?
A mérési eredmények bizonytalanok és pontatlanok?
A tintasugaras nyomtatás nem olvasható?

Egy erős csapat az elektrosztatikus
mezőnyben
Nagyobb termelési kapacitás
Hatékonyabb töltéssemlegesítés külső 		
szenzorok segítségével
IZS

Elektródatű-keret

Könnyű kezelhetőség
Automatikus üzem, állapotkijelzővel

Gyors karbantartás
Rasche
Wartung
Szerszámok nélkül, beépített állapotban is
IZN
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ZVB

IZS
Nagy alkalmazkodóképesség
Nagy választék, különböző beépítési
helyzetekhez
IZN
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Tisztítókar

IZN

Motor
Tisztítókefe
Tisztítókar
Tűelektróda

Nyomógomb

Zavartalan működés
A speciális konstrukciónak köszönhetően
IZT

IZN

ZVB

Az automatikus tisztításnak köszönhetően a
elektródatűk hosszú ideig tisztán tarthatók

Egyszerű kábelezés
Kapcsolójelek és
tápellátás egy vezetékben
IZN

IZS

IZT

IZF

Maximális pontosság, minimális selejtszám
ZVB

A lehető legalacsonyabb visszamaradó töltésmennyiség
IZN

IZS

IZT

IZF

ZVB

Tápfeszültség jelző
Ionkibocsátás működik /
nagyfeszültségű hiba
Hibajelző
Karbantartás kijelző

50%-kal kevesebb karbantartást igényel, összehasonlítva az általános piaci modellekhez képest
Speciális vezérlés biztosítja az egyes elektródák
egyenletes kopását
IZF

Optimális munkakörnyezet
Állítható légáramlás a munkaállomáson
IZF
Polaritásváltás

IZT

Nem kell folyamatosan ellenőrizni
Az ionizátor jelzi a szükséges karbantartást
és képes ezt a PLC-nek is jelenteni
IZN
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Szennyezett
elektródák

Energiatakarékos és
hosszú élettartamú
Igényorientált működés
szenzoros felügyelettel

IZF

IZS

Minimális cserealkatrész
tárolási költség

Biztonságos üzemeltetés
Működtetéséhez ártalmatlan, 24 V egyenfeszültség szükséges
IZN
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Az egyes elektródkazetták
cserélhetők
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GYIK
Válaszok

Kifizetődő az ionizátorok vásárlása?
A termelés leállása mindig költségesebb, mint az ionizátorokba történő hosszú távú befektetés.

Támogathatja-e az SMC a teljes körű ESD-koncepció kialakítását?
Az SMC képzett ESD koordinátorokat biztosít Önnek. Segítséget nyújtunk a kiválasztástól a megvalósításig.

Meg lehet mérni az elektrosztatikus töltést?
Az SMC rendelkezik megfelelő mérőkészülékekkel. Örömmel elemezzük az adott problémát a helyszínen, Önnel együtt.

Lehetséges tesztelni az ionizátort?
Az SMC rendelkezik megfelelő kölcsöneszközökkel. Örömmel bocsátjuk az Ön rendelkezésére tesztelési célokra,
közvetlenül a felhasználás helyén.

Lehetséges az, hogy az ionizátor munkadarabokat tölt fel elektromosan?
Megfelelő kiválasztással és telepítéssel ez kizárható.

Mennyire összetett a telepítési eljárás?
A különféle szerelési lehetőségeknek köszönhetően a telepítés egyszerű és gyors.

Szükség van speciális ismeretekre az ionizátorok működtetéséhez?
Nem, az SMC ionizátorok könnyen kezelhetők.

Adhat-e okot aggodalomra az ionizátorból távozó ózon?
Az ionizátor által generált ózonkoncentráció jóval elmarad a Környezetvédelmi Hatóság által megadott,
egészségvédelmi határértéktől.

Az ionizátor nagyfeszültsége befolyásolhatja-e a szívritmusszabályzót?
Erre a kérdésre kizárólag a szívritmusszabályozó gyártója válaszolhat.

Szüksége van-e folyamatos karbantartásra a folyamatos működéshez?
Az SMC ionizátorok kevés karbantartást igényelnek. Az elektródákat megfelelő használat mellett is,
időnként ki kell cserélni, mert érdes felületűek lesznek.

Van-e a elektródatű cserealkatrészként?
Az SMC minden típushoz kínál cserealkatrészeket.

Az ionizátort leszámítva van-e az SMC-nek egyéb ESD berendezése?
Az SMC az Ön teljes körű kereskedelmi partnere lehet ESD-területen.

KAT ESD-XT-HU

Kiegészítő termékek és tartozékok
ZVB, Asztali portalanító doboz

IZH, Kézi elektrosztatikus mérőkészülék

pormentes termékekhez

az elektrosztatikus töltöttség méréséhez

- Poreltávolítás (semlegesítés és lefúvás)
- Porelszívás (vákuummal)
- Automatikus üzemeltetés (optikai indító szenzor)
- Lehetőség külső vezérlésre (digitális I/O)

- Névleges mérési tartomány: ±20,0kV
- Kompakt és könnyű: 85 gr

IZD és IZE

Tisztítókészlet

Elektrosztatikus érzékelő és
digitális kimeneti egység

- Feszültségmérés ± 0,4 vagy ± 20 kV
- Érzékeli az elektrosztatikus potenciált és abból
analóg feszültségjelet állít elő

Speciális tisztítókészlet az elektródák
karbantartásához

Akadályozza meg a statikus elektromosság létrejöttét
... az SMC különféle termékeivel
TAS és TAU

ZP, ZP2, ZP3

Antisztatikus tömlők

Vezetőképes vákuum
korongok
NBR/szilikon

KA

AS-X260

Antisztatikus
csatlakozók

Antisztatikus
fojtó-visszacsapó szelep

Ajánlott pneumatikus kapcsolási rajz / levegő előkészítés

IZS4

IZN10
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