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Statická elektřina
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Statická elektřina

“Skrytý nepřítel”.”Neviditelná 
hrozba”. Existuje několik způsobů 
jak nazvat a definovat statickou 
elektřinu.

Bohužel, statická elektřina není slyšet jako 
únik stlačeného vzduchu. Statická elektřina 
je opravdu neviditelná, ale její účinky jsou 
vidět. Při našich návštěvách u zákazníků, 
bez ohledu na to, zda-li jsou to velké, 
střední a nebo malé výrobní závody, se 
často setkáváme s mnoha místy, kde jsou 
vidět následky statické elektřiny. Plastové 
trubky se vznášejí, obaly se kroutí nebo 
vznikají problémy při jejich plnění.
   

V mnoha případech, neviditelná znamená 
nepostřehnutá a to naštěstí, statická 
elektřina může být velmi snadno, rychle a 
efektivně eliminována a to pomocí ionizéru. 
Použití ionizéru je velmi snadné a údržba 
není složitá. Pomůžeme vám vybrat 
vhodný ionizér, který zapojíte a můžete 
zapomenout na neplánované odstávky, 
zaprášené nebo poškozené produkty. 
“Jednoduchost a účinnost” je motto 
našeho produktového portfolia. 

S SMC ionizéry:

-  Zapomenete na zbytečné hodiny 
údržby a výpadky stroje vyvolané 
statickou elektřinou - jednoduše 
zapojíte ionizér a uvidíte výhody 
okamžitě.

-  Optimalizujete výrobní proces - 
použití ionizérů vám pomůže zrychlit 
výrobu a zvýší kvalitu vašich výrobků 
jednoduchým způsobem.

-  Vytvoříte bezpečné prostředí pro 
vaše zaměstnance - eliminace zásahu 
statickým výbojem.

-  Zajistíte správné řešení práce se 
statickou elektřinou - široké portfolio 
měřících, neutralizujících prvků pro práci 
se statickou elektřinou.

“

“

Jednoduchost a účinnost

je motto našeho 
produktového portfolia.



 ►  Iontová rovnováha: ±5 V nebo ±13 V
(dle zvoleného provedení)

 ► Efektivní vzdálenost pro neutralizaci statické elektřiny: 
50 až 1600 mm

 ► Iontová rovnováha: ±30 V (±25 V IZS42)

 ►  Efektivní vzdálenost pro neutralizaci statické elektřiny
50 až 2000 mm

 ► Různé režimy pro tvorbu iontů: DC, AC,  
      zpětnovazební AC, duální AC 

(dle zvoleného provedení)

Základní technické údaje

Řada IZF

Řada IZS40/41/42

Efektivní vzdálenost pro neutralizaci statické elektřiny: 

Elektrodové kazety s minimální údržbou. 
Průtok stlačeného vzduchu v okolí jehly 
elektrody minimalizuje zanášení jejího povrchu. 
Dva druhy materiálu elektrody: wolfram, křemík

Funkce automatického 
čištění (IZF21/31)

7 typů alarmů
(dle zvoleného provedení)

Filtr + držák fi ltru
(IZF21/31)

Nastavení velikosti 
průtoku
(dle zvoleného provedení)

Čisticí kartáč Emitor

4 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu



 ► Iontová rovnováha: ±10 V nebo ±15 V

 ► Efektivní vzdálenost pro neutralizaci statické elektřiny:
20 až 500 mm

Řada IZN10E

Propojení napájení vstupů a výstupů
e-konektor slouží k napájení a připojení 
zemnícího potenciálu.

Detekce zanesení jehly 
elektrody

Vestavěný zdroj Materiál elektrody:
- Wolfram
- Křemík

Detekce zanesení jehly 
elektrody

Detekce poruchy funkce 
vysokonapěťové části

Detekce zanesení jehly 

Základní specifi kace
Ionizéry
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Prvky pro odstranění statické 
elektřiny

Vlastnosti
Způsob generování 

iontů
Iontová rovnováha 

[V]
Průtok [l/min]

Efektivní vzdálenost 
pro vybití [mm]

Generované napětí 
[kV]

Napájecí napětí Provozní teplota [°C] Materiál elektrody Další informace

Tyčové ionizéry, řada IZS

IZS40 -  Efektivní a účinný v rychlém odstranění 
statické elektřiny

-  Balanční snímač vestavěný nebo externí 
  a zpětnovazební snímač
-  Energy saving nebo vysokorychlostní 

ionizační kazety
-  Kazety s minimální údržbou
-  Odstranění statické elektřiny z plochých 

povrchů i na velkou vzdálenost
-  Použitelné pro aplikace v různých 

průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±30

300 (vysokorychlostní) 1)

156 (Energy saving) 1) 50 až 2000

±7

24 V DC ±10 % 0 až 40
Wolfram
Křemík

-  Možnost propojení až 8 jednotek
- Dálkové ovládání
-  HV alarm
-  Detekce zanesení jehel elektrod
- Nastavení vyvážení iontů
-  I/O signály (PNP/NPN)
-  LED diody
-  Preventivní funkce proti vypadnutí 

elektrodové kazety
-  Kryt proti vypadnutí
-  Čisticí sada pro jehly elektrod
-  Volitelně: nestandardní délky tyče

IZS41

IZS42 ±25 ±6

Ionizační ventilátory, řada IZF

IZF10

-  Kompaktní a lehké
-  Nastavení velikosti průtoku
-  Odstranění statické elektřiny již 
   v atmosféře okolo výrobku
-  Pracuje bez nutnosti použití stlačeného 

vzduchu
-  Použitelné pro aplikace v různých 

průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±13
IZF10: 660 
IZF10L: 460 

300 až 1200

±5 24 V DC ±10 %
0 až 50 (provozní)

-10 až 60 (skladová) Wolfram

- Vestavěné čisticí rameno (volitelně)
-  Vzduchový fi ltr (volitelně)
- Alarm chyby napájecího napětí
-  Alarm chyby vysokého napětí
-  Alarm chyby motoru ventilátoru
-  Alarm poruchy řídící jednotky
-  Alarm pro údržbu
-  Alarm kazety emitoru
-  Alarm poruchy čisticího ramene
-  Čisticí sada pro jehly elektrod

IZF10R ±13 190 až 800

IZF21/31 ±5
IZF21: 400 až 1800
IZF31: 1300 až 4400

50 až 1600

Ionizační trysky, řada IZN

IZN10E

- Tenké těleso
-  Vestavěný zdroj
-  Energy saving a varianta trysky s vysokým 

průtokem
-  Odstraňovaní statické elektřiny z malých 

výrobků nebo ve stísněných prostorech 
Vhodné i pro odstraňování prachu 

- Vhodné pro aplikace v různých  
  průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±10 (Energy 
saving)

±15 (vysoký 
průtok)

5 až 45 (0.1 MPa) 20 až 500 ±2.5 24 V DC ±10 % 0 až 55
Wolfram

Křemík (volitelně)

-  Otočná tryska o 360°
- Externí spínací funkce (2 vstupy):

-  Detekce poklesu tlaku 
stlačeného vzduchu

-  Energy saving se snímačem 
statického napětí

-  Čisticí sada pro jehly elektrod

1)  Tyto hodnoty jsou počítány pro tyčové ionizéry délky 1120 mm a napájecí tlak vzduchu 0.3MPa.

6 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu



Vlastnosti
Způsob generování 

iontů
Iontová rovnováha 

[V]
Průtok [l/min]

Efektivní vzdálenost 
pro vybití [mm]

Generované napětí 
[kV]

Napájecí napětí Provozní teplota [°C] Materiál elektrody Další informace

Tyčové ionizéry, řada IZS

IZS40 -  Efektivní a účinný v rychlém odstranění 
statické elektřiny

-  Balanční snímač vestavěný nebo externí 
  a zpětnovazební snímač
-  Energy saving nebo vysokorychlostní 

ionizační kazety
-  Kazety s minimální údržbou
-  Odstranění statické elektřiny z plochých 

povrchů i na velkou vzdálenost
-  Použitelné pro aplikace v různých 

průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±30

300 (vysokorychlostní) 1)

156 (Energy saving) 1) 50 až 2000

±7

24 V DC ±10 % 0 až 40
Wolfram
Křemík

-  Možnost propojení až 8 jednotek
- Dálkové ovládání
-  HV alarm
-  Detekce zanesení jehel elektrod
- Nastavení vyvážení iontů
-  I/O signály (PNP/NPN)
-  LED diody
-  Preventivní funkce proti vypadnutí 

elektrodové kazety
-  Kryt proti vypadnutí
-  Čisticí sada pro jehly elektrod
-  Volitelně: nestandardní délky tyče

IZS41

IZS42 ±25 ±6

Ionizační ventilátory, řada IZF

IZF10

-  Kompaktní a lehké
-  Nastavení velikosti průtoku
-  Odstranění statické elektřiny již 
   v atmosféře okolo výrobku
-  Pracuje bez nutnosti použití stlačeného 

vzduchu
-  Použitelné pro aplikace v různých 

průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±13
IZF10: 660 
IZF10L: 460 

300 až 1200

±5 24 V DC ±10 %
0 až 50 (provozní)

-10 až 60 (skladová) Wolfram

- Vestavěné čisticí rameno (volitelně)
-  Vzduchový filtr (volitelně)
- Alarm chyby napájecího napětí
-  Alarm chyby vysokého napětí
-  Alarm chyby motoru ventilátoru
-  Alarm poruchy řídící jednotky
-  Alarm pro údržbu
-  Alarm kazety emitoru
-  Alarm poruchy čisticího ramene
-  Čisticí sada pro jehly elektrod

IZF10R ±13 190 až 800

IZF21/31 ±5
IZF21: 400 až 1800
IZF31: 1300 až 4400

50 až 1600

Ionizační trysky, řada IZN

IZN10E

- Tenké těleso
-  Vestavěný zdroj
-  Energy saving a varianta trysky s vysokým 

průtokem
-  Odstraňovaní statické elektřiny z malých 

výrobků nebo ve stísněných prostorech 
Vhodné i pro odstraňování prachu 

- Vhodné pro aplikace v různých  
  průmyslových odvětvích

Korónové vybíjení

±10 (Energy 
saving)

±15 (vysoký 
průtok)

5 až 45 (0.1 MPa) 20 až 500 ±2.5 24 V DC ±10 % 0 až 55
Wolfram

Křemík (volitelně)

-  Otočná tryska o 360°
- Externí spínací funkce (2 vstupy):

-  Detekce poklesu tlaku 
stlačeného vzduchu

-  Energy saving se snímačem 
statického napětí

-  Čisticí sada pro jehly elektrod

1)  Tyto hodnoty jsou počítány pro tyčové ionizéry délky 1120 mm a napájecí tlak vzduchu 0.3MPa.

Prvky pro odstranění statické elektřiny
Ionizéry

7



 ► Standardní řada IZS40
Jednoduchá obsluha: je nutno pouze zapnout / vypnout 
napájení.

 ► Typ se zpětnovazebním snímačem, řada IZS41
Zpětnovazební snímač umožňuje rychlé odstranění statické 
elektřiny.
- Energy saving mód
- Režim neustálé neutralizace

 ►  Duální AC typ, řada IZS42
Dosažení potenciální amplitudy: 25 V nebo menší.

 ►  Iontová rovnováha: ±30 V

 ► Zjednodušení nastavování a údržby při použití auto-
balančního snímače:
- Standardní provedení: snímač je vestavěný do tělesa 
  ionizéru, použití možné kdekoliv.
- Vysoce přesné provedení (volitelně): externí snímač nastavuje  
  iontovou rovnováhu (jednorázově nebo trvale).  

 ► Nastavování ionizéru pomocí dálkového ovladače: 
dokáže rozeznat a ovládat až 16 ionizérů

 ► Elektrodové kazety s minimální údržbou

 ►  Možnost propojení ionizérů mezi sebou

3 řešení pro rychlé             
a efektivní odstranění 
statické elektřiny

Tyčový ionizér
Řada IZS40/41/42

Základní technické údaje

Přehled vybraných objednacích kódů

Objednací kód Charakteristika Délka tyče [mm] Vstupní signály Výstupní signály Pracovní vzdálenost 
[mm]

IZS40-340-06B •

Plug & Play

340

— —

50 až 2000

IZS40-400-06B • 400

IZS40-460-06B • 460

IZS40-580-06B • 580

IZS40-640-06B • 640

IZS40-820-06B • 820

IZS40-1120-06B • 1120

IZS40-1300-06B • 1300

IZS40-1600-08B • 1600

IZS40-1900-08B • 1900

IZS40-2320-08B 2320

IZS40-2500-08B 2500

IZS41-340P-06B •

Použití se 
zpětnovazebním 

snímačem

340

2 x PNP 2 x PNP

IZS41-400P-06B • 400

IZS41-460P-06B • 460

IZS41-580P-06B • 580

IZS41-640P-06B • 640

IZS41-820P-06B • 820

IZS41-1120P-06B • 1120

IZS41-1300P-06B • 1300

IZS41-1600P-08B • 1600

IZS41-1900P-08B • 1900

IZS41-2320P-08B 2320

IZS41-2500P-08B 2500

3 řešení pro rychlé             

• Doporučené prvky

RoHS

8 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu



Příslušenství

Objednací kód Charakteristika Délka tyče [mm] Vstupní signály Výstupní signály Pracovní vzdálenost 
[mm]

IZS42-340P-06B •

Specifické provedení 
- nižší potenciální 

amplituda

340

2 x PNP 2 x PNP 50 až 2000

IZS42-400P-06B • 400

IZS42-460P-06B • 460

IZS42-580P-06B • 580

IZS42-640P-06B • 640

IZS42-820P-06B • 820

IZS42-1120P-06B • 1120

IZS42-1300P-06B • 1300

IZS42-1600P-08B • 1600

IZS42-1900P-08B • 1900

IZS42-2320P-08B 2320

IZS42-2500P-08B 2500

1)  Včetně 3 m napájecího kabelu a montážních prvků.
2)  Volitelně: nestandardní délka tyče, s -X10 na konci objednacího kódu.

Objednací kód Popis

IZS30-M2 • Čisticí sada hrotů elektrody

IZS41-RC • Dálkový ovladač

IZS41-CF02 • Propojovací kabel (2 m)

IZS40-NT • Vysokorychlostní deionizační kazeta (wolfram)

IZS40-NJ • Energy saving - deionizační kazeta (wolfram)

IZS40-E3 • Kryt elektrodových kazet zabraňující samovolnému vypadnutí pro 3 elektrody

IZS40-E4 • Kryt elektrodových kazet zabraňující samovolnému vypadnutí pro 4 elektrody

IZS40-E5 • Kryt elektrodových kazet zabraňující samovolnému vypadnutí pro 5 elektrod

IZF10-CG2EU Napájecí zdroj pro IZS40

IZS41-CG2EU Napájecí zdroj pro IZS41/42

IZS40-BE • Koncový závěs

IZS40-BM • Středový závěs

IZS31-DF • Zpětnovazební senzor

IZS31-DG • Autobalanční snímač

• Doporučené prvky

• Doporučené prvky

Specifikace produktů
Ionizéry
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 ► Rozsáhlé a rychlé odstranění statické elektřiny

 ► Iontová rovnováha: ±5 V

 ► Volitelné příslušenství: nastavitelná mřížka pro nastavení 
neutralizovaného prostoru

 ► Zlepšený výkon a zjednodušení údržby díky několika 
funkcím a vlastnostem:
- Funkce: průměrování, nastavování iontové rovnováhy, 
  volitelná funkce automatického čištění, nastavování 
  průtoku vzduchu
- K výměně kazety emitoru není nutno nářadí
- Volitelně: fi ltr zamezující vniku nežádoucích materiálů do 
  ventilátoru, zamezuje tak znečištění jehel emitorů

 ► Modulární, kompaktní design

 

Rychlé odstranění statické 
elektřiny ve vašich rukou

Ionizační ventilátory
Řada IZF

Řada IZF21/31 - základní technické údaje

Objednací kód Průtok vzduchu [l/min] Vstup / Výstup

IZF21-P • 400 až 1800
PNP

IZF31-P • 1300 až 4400

1)  Včetně 3 m napájecího kabelu. Napájecí zdroj, držák, sada pro automatické čištění, mřížka a fi ltr nejsou součástí objednacího kódu.
2)  NPN varianta na dotaz.

• Doporučené prvky
Přehled vybraných objednacích kódů

Příslušenství
Objednací kód

Popis
IZF21 IZF31

IZF21-NT • IZF31-NT • Emitorová kazeta

IZS41-CP • Napájecí kabel (3 m)

IZS41-CPZ • Napájecí kabel (10 m)

IZF21-CG2EU Napájecí zdroj (s AC kabelem) 

IZF21-CG2 • Napájecí zdroj (bez AC kabelu)

IZF21-HW • IZF31-HW • Nastavitelná mřížka

IZF21-B1 • IZF31-B1 • Upevňovací úhelník

IZF21-HS • IZF31-HS • Rameno pro automatické čistění

IZF21-FL IZF31-FL Vstupní vzduchový fi ltr

IZF21-FU • IZF31-FU • Vstupní vzduchový fi ltr + upevňovací úhelník

IZF21-M3 IZF31-M3 Čistící rameno pro automatické čištění

IZS30-M2 • Čisticí sada

IZS30-M1 • Šroubovák pro nastavování

• Doporučené prvky

RoHS

10 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu



Přehled vybraných objednacích kódů

 ► Rychlé odstranění statické elektřiny

 ► Dvě dostupná provedení (IZF10): 
Rychlé odstranění statické elektřiny: 1.5s
Bezhlučné provedení ventilátoru: 48dB(A)

 ► S funkcí nastavení průtoku vzduchu (IZF10R)

 ► Iontová rovnováha: ±13 V

 ► Funkce alarmu: chyba vysokého napětí, detekce znečištění 
hrotů elektrod

Řada IZF10/10R - základní technické údaje

Objednací kód Provedení Průtok vzduchu [l/min] Výstup

IZF10-P • Rychlé odstranění 660

PNPIZF10-LP • Bezhlučné 460

IZF10R-P — 190 až 800

1)  Včetně 3m napájecího kabelu. Napájecí zdroj, držák a e-konektor nejsou součásti objednacího kódu.
2)  NPN varianta na dotaz.

• Doporučené prvky

Příslušenství
Objednací kód

Popis
IZF10 IZF10R

IZF10-CP • IZF10R-CP Napájecí kabel (3 m)

IZF10-CPZ • IZF10R-CPZ Napájecí kabel (10 m)

IZF10-CG2EU IZF10R-CG2EU Napájecí zdroj (s AC kabelem) 

IZF10-CG2 • IZF10R-CG2 Napájecí zdroj (bez AC kabelu)

IZF10-B1 • Upevňovací úhelník

IZF10-A1 • IZF10R-A1 Elektrodová kazeta

ZS-28-C • — E-con konektor

IZS30-M2 • Čisticí sada

IZS30-M1 • Šroubovák pro nastavování

• Doporučené prvky

Specifikace produktů
Ionizéry
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Efektivní lokální odstranění 
statické elektřiny

Ionizační trysky
Řada IZN10E 

 ► Různé varianty trysek pro přizpůsobení se mnoha 
aplikacím
Dostupné jako IZN10E (standardní provedení) a IZN-X367 (s 
kolmým výstupem a možnosti otočení o 360°): Energy saving 
varianta trysky pro odstranění statické elektřiny nebo tryska s 
vysokým průtokem. 

 ► Iontová rovnováha: ±10 V (Energy saving), ±15 V           
      (s vysokým průtokem) 

 ► Kompaktní design

 ► S vestavěným napájecím zdrojem

 ► Jednoduchá údržba: detekce zanesení elektrody, lehce 
vyměnitelná kazeta elektroniky

 ► Způsob montáže: přímá montáž, pomocí držáku

 ► Externí spínané funkce (2 výstupy)
Výstup PNP / NPN

Základní technické údaje

Přehled vybraných objednacích kódů
Objednací kód Provedení trysky Připojení vzduchu Specifi kace výstupů

IZN10E-01P06 • Energy saving

Ø 6 (mm) PNP

IZN10E-02P06 • S vysokým průtokem

IZN10E-11P06 • Rc1/8 připojovací vnitřní závit

IZN10E-01P06-X367 • Energy saving

IZN10E-02P06-X367 • S vysokým průtokem

1) Včetně 3 m napájecího kabelu.
2)  NPN varianta na dotaz.

• Doporučené prvky

Příslušenství
Objednací kód Popis

IZN10-B1 • L úhelník

IZN10-B2 • Otočný úhelník

IZN10-B3 • Upevňovací úhelník pro montáž na DIN lištu

IZN10E-CP • Napájecí kabel (3 m)

IZN10E-CPZ • Napájecí kabel (10 m)

IZN10E-NT • Jehla elektrody

IZS30-M2 • Čisticí sada

• Doporučené prvky

12 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
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Přehled vybraných objednacích kódů

Vybíjecí komora – řada ZVB

Objednací kód
Prostor statické 

neutralizace [mm] 
(šířka x hloubka)

Rozměry [mm] 
(šířka x hloubka)

Odsávání prachu: 
průtočné množství [l/min] Spotřeba vzduchu [l/min] Ionizéry: počet použitých 

jednotek

ZVB20-B 202 x 212 210 x 297 410 až 1580 420 1

ZVB40-B 392 x 298 400 x 384 820 až 3160 800 2

Objednací kód Popis

ZVB-D3A 3 m odfukové hadice

ZVB-D1A 1 m odfukové hadice

ZVB-P1A Sáček na sběr prachu

ZVB-AC1EU Napájecí zdroj

IZN10-NT-X325 Ionizér

AS2001F-06D-X678 Škrticí ventil pro nastavení průtoku

Související prvky pro 
odstranění statické elektřiny

Přehled vybraných objednacích kódů

Příslušenství

 ► Spojení tří procesů - odstranění statické elektřiny, odsávání a sběr prachu - vše v jedné 
komoře s ionizačními tryskami
- Efektivní odstranění statické elektřiny
-  Odstranění prachu pomocí vhodných ofukových trysek
-  Zachycení prachu v bezúdržbovém fi ltru

 ► Iontová rovnováha: ±10 V
 ► Použité ionizéry lze snadno demontovat, vyměnit a čistit
 ► Volitelný pohybový senzor dokáže ovládat spouštění ionizace a ofuku

Snímač elektrostatického náboje – řada IZD10
 ► Měřený potenciál: ±20 kV (měřitelný na vzdálenost 50 mm), ±0.4 kV (měřitelný na 

vzdálenost 25 mm)
 ► Analogový výstup: měřený elektrostatický potenciál převáděn na 1 až 5 V analogový 

výstup, tento výstup dokáže zpracovat vyhodnocovací jednotka IZE11
 ► Malé rozměry, jednoduchá montáž

Objednací kód Měřený potenciál Analogový výstup

IZD10-110 • ±0.4 kV 1 až 5 V

IZD10-510 • ±20 kV 1 až 5 V

• Doporučené prvky
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Přehled vybraných objednacích kódů

Přehled vybraných objednacích kódů

Vyhodnocovací jednotka s displejem – řada IZE11 

Ruční měřič elektrostatického náboje – řada IZH10

 ► Vyhodnocovací jednotka pro snímač IZD10
 ► Výstupy: 2 digitální výstupy (PNP / NPN) + analogový výstup (1 až 5 V, 4 - 20 mA)
 ► Podpora obou provedení snímače: ± 0,4 kV a ± 20 kV
 ► 2-barevný displej (červená a zelená)
 ► Minimální nastavitelná hodnota: 0.001 kV (pro ± 0.4 kV), 0.1 kV (pro ± 20 kV)
 ► Přesnost zobrazované hodnoty: ± 0.5% (z celého rozsahu)
 ► Připojení pomocí konektoru:

- Konektor pro napájecí zdroj a výstupy
- E-con konektor pro připojení snímače

 ► Přenosný měřič
 ► Kompaktní design, nízká hmotnost
 ► Rozsah měření: ± 20.0 kV
 ► Funkce:

- Zobrazení max. a min. hodnoty
- Nulování
- Indikace stavu baterií
- Podsvícení displeje

Objednací kód Výstupy / výstupy Připojení napájecího 
kabelu Připojení snímače

IZE112-LC • 2 PNP + (1 - 5 V) Ano Ano

IZE113-LC • 2 PNP + (4 - 20 mA) Ano Ano

Objednací kód Specifi kace

IZH10 • -

IZH10-H • Pro měření vysokého napětí

• Doporučené prvky

Objednací kód Popis

ZS-28-A • Připojovací kabel pro napájení a výstupy (2 m)

ZS-28-B • Upevňovací úhelník

ZS-28-C • Konektor pro snímač

ZS-27-C • Adaptér pro montáž do panelu

ZS-27-D • Adaptér pro montáž do panelu + ochranný kryt 

Objednací kód Popis

IZH-A-01 • Zemnicí kabel, 1.5 m

IZH-B-01 • Obal

IZH-C-01 • Rukojeť pro snímač

1)  IZH-C-01, IZH-B-01 a IZH-A-01 jsou součástí při objednání řady IZH.

Příslušenství • Doporučené prvky

• Doporučené prvky

Příslušenství • Doporučené prvky

14 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
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FAQ

Příklady aplikací pro efektivní 
odstranění statické elektřiny

Neutralizace statické elektřiny 
na balicích materiálech 
Odstraňuje statickou elektřinu na balicích 
materiálech pro snadnější plnění

Neutralizace statické elektřiny 
na předmětech v podavači 
Brání ucpání výstupu podavače

Neutralizace statické elektřiny při 
manipulaci s polovodičovými deskami
Zabraňuje vzniku elektrostatického náboje 
a následnému porušení polovodičové desky

Neutralizace statické elektřiny 
na fóliích
Předchází nesprávnému navinutí způsobeným 
z důvodu nalepení prachu na fólii

Prostorová neutralizace statické 
elektřiny na deskách plošných spojů 
Zabraňuje porušení spojů mezi 
elektronickými součástkami vlivem výbojů

Neutralizace statické elektřiny 
na dopravníku
Neutralizace statické elektřiny v úzkých 
prostorech

Neutralizace statické elektřiny 
na PET lahvích
Brání nadměrnému tření při pohybu 
a ulpění prachu během transportu lahve 

Neutralizace statické elektřiny 
na fóliích
Zabraňuje ulpění prachu 

Neutralizace statické elektřiny 
na výrobcích ze vstřikolisů
Usnadňuje vyjmutí výrobků z forem

Neutralizace statické elektřiny před 
potažením tvarovaných plastů fólií
Zabraňuje přilnutí k dopravníku 
a poškození fi nálního výrobku

Neutralizace statické elektřiny 
na obalových materiálech 
vyrobených z PUR pěny
Snižuje možnost znečištění nalepujicím se 
prachem

Neutralizace statické elektřiny 
na čočkách 
Odstraňuje prach a zabraňuje jeho ulpění 

Příklady aplikací pro efektivní 
odstranění statické elektřiny
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Neutralizace statické elektřiny 
na integrovaných obvodech
Zabraňuje porušení spojů v elektronické 
součástce vlivem výbojů

Neutralizace statické elektřiny 
na plastových kelímcích 
Zabraňuje ulpívání prachu uvnitř plastového 
kelímku

Neutralizace statické elektřiny 
na krytech světlometů
Eliminace nalepení prachu na kryt 
světlometu

Lokální neutralizace statické elektřiny 
na deskách plošných spojů 
Zabraňuje porušení spojů mezi 
elektronickými součástkami vlivem výbojů

Aplikace vybíjecí komory
Elektronické díly Čočky Chytré telefony

Kryty světel Kosmetické krabičky Díly pro domácí spotřebiče

16 Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
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SMC má řadu prvků, které doplňují sortiment pro odstranění statické elektřiny

FAQ

Antistatické prvky

Hadice

Nástrčné spojky

Antistatický škrticí ventil

Vodivé vakuové přísavky

 ► Řada TAS/TAU – antistatické hadice
 ► Řada TAU-X100 – antistatické barevné hadice

 ► Řada KA – antistatické nástrčné spojky

 ► Řada AS-X260 – In-line typ / úhlový

 ► Řada ZP3 – Vodivý NBR / vodivý silikon
 ► Řada ZP2 – Vodivý NBR / vodivý silikon
 ► Řada ZP – Vodivý NBR / vodivý silikon
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SMC nabízí veškeré vybavení nutné pro napájení ionizéru stlačeným vzduchem. Použití prvků, jak je znázorněno níže, může snížit údržbu, 
zabránit poškození a také ušetřit energii.

Doporučené schéma pneumatického zapojení

①Sušička vzduchu –  řada IDFA
Snižuje rosný bod stlačeného vzduchu. 
Snižuje tak vlhkost, která může vést 
k poškození prvků za sušičkou. 

④Digitální snímač průtoku – řada PF2A a
     snímač s 2-barevným displejem – řada PFM 

Možnost snížení spotřeby vzduchu, díky kontrole 
a měření průtoku.

⑦Přímo ovládaný ventil – řada VX2,   
     Nepřímo ovládaný ventil – řada VQ 

②Filtr – řada AF-A
Odstraňuje pevné látky, jako jsou prachové 
částice ve stlačeném vzduchu.

⑤Regulátor tlaku – řada AR-A
Snížení spotřeby vzduchu díky přesnému 
nastavení tlaku.

⑧Škrticí ventil – řada AS-FS
Reguluje odpovídající objem vzduchu v 
závislosti na podmínkách aplikace a snižuje 
spotřebu vzduchu.

③Mikrofi ltr – řada AFM-A
Odstraňuje zbytky oleje, které nedokáže 
odstranit fi ltr.

⑥Digitální snímač tlaku – 
     řada ISE20, ISE30A

Kontrola tlaku zabraňuje snížení účinnosti odstranění 
statické elektřiny při poklesu tlaku.

⑨Filtr pro čisté prostředí – řada SFD
Filtrační vložka z dutých vláken pro fi ltraci: 
0.01 µm. Účinnost tohoto fi ltru je větší než 
99.99 %.

PF2A PFM

FAQ

Související prvky

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

IZS4�

IZN10E
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