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1 Güvenlik Talimatları 
Bu kılavuz, kullanıcıların ve diğer kişilerin olası yaralanma ve / veya ekipman
 hasarlarından korunmasına ilişkin temel bilgileri içerir.
• Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun, doğru kullanım olduğundan 
emin olun ve kullanımdan önce ilgili cihazın kılavuzlarını okuyun.
• Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
• Bu talimatlar, potansiyel tehlike seviyesini etiketine göre gösterir.
“Dikkat”, “Uyarı” veya “Tehlike”, ardından önemli güvenlik
Dikkatlice uyulması gereken bilgiler.
• Personel ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için bu kılavuzdaki güvenlik 
talimatlarına ve ürün kataloğuna, ilgili diğer güvenlik uygulamalarına
ek olarak uyulmalıdır.

 
 

 
 
 
 

 
DikkatCaution 

•Hava besleme sisteminin 5 mikrona kadar filtrelendiğinden emin olun.
 

2 Özellikler 
Bu ürün için kullanım kılavuzuna bakın.

3 Kurulum
3.1 Kurulum

Uyarı  

•  Ürün doğrudan zemine bağlı bir taban veya iş parçasına monte edildiğinde
 belirtilen alanı temiz tutun. Aşağıdaki çizimdeki alanı (gölgeli) kaçınarak ürünü
 kaideye iş parçasına monte edin. Topraklanmış taban veya iş parçası bölgeye
 çok yakınsa (gölgeli), çalışma koşullarına bağlı olarak ozon konsantrasyonu 
artabilir ve ürünün bozulmasına neden olabilir.

 
Not) Alanın boyutları için bkz. Boyutlar (     gölgeli)

 
• Gürültünün (elektromanyetik dalga ve dalgalanma) oluştuğu bir yerde

 kullanmaktan kaçının. Ürün, gürültünün oluştuğu bir ortamda kullanılıyorsa,
 iç elemanların bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir. 
Kaynağında gürültüyü önlemek için önlemler alın ve güç ve sinyal
 hatlarının yakın temas etmesini önleyin.

• Gürültünün (elektromanyetik dalga ve dalgalanma) oluştuğu bir 
yerde kullanmaktan kaçının. 
Ürün, gürültünün oluştuğu bir ortamda kullanılıyorsa, iç elemanların
 bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Kaynağında gürültüyü
 önlemek için önlemler alın ve güç ve sinyal hatlarının yakın temas etmesini
 önleyin.

 

 
• Nozula moment kuvveti uygulamaktan kaçının. 

Borulama için dişi dişlere takılan nozülün şekline veya uzunluğuna bağlı 
olarak nozüle bir an uygulanabilir. Nozülün veya gövdenin hasar görmesi 
mümkündür. 0.05 Nm'den daha fazla bir moment kuvveti uygulanırsa, 
memenin ortası, nozülün momenti almaması için desteklenmelidir.

 

 

 
 
 
• Ürün gövdesine bant veya etiket yapıştırmayın. 

Bant veya etiket iletken yapışkan veya yansıtıcı boya içeriyorsa, 
dielektrik etkisinden dolayı elektro-statik boşalma veya elektrik kaçağına
neden olan bir şarj birikmesi olabilir.

  

• Ürün kurulumuna başlamadan önce hem güç kaynağının hem de 
basınçlı hava kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.

3 Kurulum (devamı) 
 

Dikkat  
• Kurulumdan sonra statik nötralizasyonun etkisini onayladığınızdan 

emin olun. 
Statik nötralizasyonun etkisi, çevresindeki kurulum ve çalışma koşullarına 
bağlı olarak değişir. Kurulumdan sonra statik nötralizasyonun etkisini 
onaylayın.

 
3.1.1 Kurulum Önlemleri 

Ürün kurulumuna başlamadan önce hem güç kaynağının hem de basınçlı
 hava kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.
 Ürüne herhangi bir  bant veya etiket yapıştırmayın. Bant veya etiket herhangi bir iletken 
yapışkan veya yansıtıcı boya içeriyorsa, bu tür maddelerden kaynaklanan 
iyonlar nedeniyle elektrostatik yüklenme veya elektrik kaçağı ile sonuçlanan
 dielektrik bir fenomen oluşabilir. 
Vericinin temizlenmesi ve değiştirilmesi için kartuş düzeneğinin
 çıkarılabilmesi için yeterli boşluk bırakın. Vericiyi
 temizlemek veya değiştirmek için, aşağıdaki adım 1 ila 3'te gösterildiği gibi,
 güç kablosunu çıkarın ve kilitleme kolunu serbest konumuna döndürerek
 kartuş düzeneği kilidini açın. Ardından, kartuş düzeneğini ok yönünde çekin.
 Kartuş aksamını çıkarırken vericiye dokunmayın. (Kilitleme kolu, güç 
kablosu çıkarılıncaya kadar döndürülemez).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartuş düzeneğini takma prosedürü 
çıkarma işleminin tersidir. Kilitleme 
kolunun FREE konumunda olduğunu
onaylayın.
Kilitleme kolu LOCK konumundayken 
kartuş düzeneği takılamaz, bunu yapmayı
 denemek hasara neden olabilir.

 
3.1.2 İyonizer Gövdesi Kurulumu 

1) Enerji tasarruflu nozül kurulumu. 
Enerji tasarruflu nozül, harici hava girişi 
üzerinden harici hava kullanır. Harici hava
 girişleri A ve B bölümlerinde bulunur 
(aşağıda gösterilmiştir). Enerji tasarruflu 
bir nozul kullanıldığında, harici hava 
girişlerini kapatmayın. Harici hava akımı 
engellenirse, ürün performansı düşer.

 
2) Braket olmadan kurulum. 
Bir dirsek kullanılmazsa, ürünü deliklerden veya açılan
 deliklerden kullanarak takın.
Ürünü kurarken, M3 altıgen soket başlı vidaları kullanın. 
(Vidalar kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır). Aşağıdaki
 şekle bakarak, ürünü optimum uzunlukta vidalarla tutturun.
M3 vida önerilen sıkma torku 0,61 ila 0,63 Nm'dir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kurulum (devamı) 
 
3) Braketle kurulum. 
3 tip braket mevcuttur (L şeklinde braket, Pivot braketi ve DIN rayı
 montaj braketi) 
(1) L braketi L braketi, aşağıda gösterildiği gibi 4 farklı şekilde monte edilebilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braket montaj yöntemleri aşağıda gösterilmiştir. 
a. Ürünü brakete monte etme.
 Ürünü sabitledikten sonra açı ayarı gerekiyorsa, 
brakette uzun delikler kullanın. Bu gerekli değilse 
yuvarlak delikler kullanın. Ürünü brakete monte 
etmek için, altıgen soket başlı başlı 
vidaları (M3 x 6) ve braketle birlikte 
verilen düz pulları kullanın.
 Detaylar için  "Boyutlar" bölümüne bakınız. 
Sıkma torku: 0,61 ila 0,63 Nm.

b. Braketin montajı 
Braketi bir tesisata vb. 
Monte etmek için, geçiş deliklerini
veya kılavuzlu (M3) deliklerini kullanın
 ve braketin tabanında uzun veya 
yuvarlak delikler kullanın. 

Kurulumdan sonra açı ayarı gerektiğinde, 
uzun delikler kullanın. Uzun delikler k
ullanılıyorsa, brakete dahil olan düz
 pullar kullanılmalıdır. 

Montaj vidaları kullanıcı tarafından 
hazırlanmalıdır. Detaylar için
"Boyutlar" bölümüne bakınız.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L dirseğinin montaj açısı ayarlanması

 
(2) Dönme braketi
a. Ürünün dirseğe montajı. 
Ürünü brakete monte etmek için, 
braketle birlikte verilen altıgen 
soket başlı vidalarını (M3 x 16) kullanın.

 Sıkma torku: 0,61 - 0,63 Nm

 
 
 

              Dıştan montaj                   İçten montaj   
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Nozul

Vericiye yüksek voltaj uygulanır. Elektrotlara asla dokunmayın.
 Yabancı maddenin kartuşa sokulması veya elektroda 
dokunulması elektrik çarpmasına ve ani hızlı vücut hareketinin 
şoktan kaçmasına neden olabilir. Vücudunuz daha sonra 
etrafınızdaki ekipmanı etkileyerek yaralanmalara neden olabilir.

 

Yüksek gerilim tehlikesi 
   

Nozul 

Nozulu tutması içinMoment 

Kilitleme kolu
KİTLİ ⇒SERBEST

Güç kablosu
Emitter

Kartuş takımı
 

Adım 1 

Adım 2 

Adım 3

LOCK 
Kullanım süresince 

FREE 
Kartuş takımının takılıp
 çıkartılması

 
 

12 mm'den uzun bir vida kullanın.
 

Delik boyunca montaj

Maksimum vidalama derinliği 10 mm olan bir vida kullanın
 

Alt delikli montaj
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Hortumlara müdahale etmekten kaçının.

Uzun delikler

Yuvarlak delikler

Uzun delikler

Yuvarlak delikler M3 

M3 

Yuvarlak delik

Uzatılmış delik

A  B 

 

 
Dikkat  

Önlenmezse düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi 

belirtir.  
 

 
Uyarı  

Orta derecede riskli, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya 

ciddi yaralanmalarla sonuç rtir.lanabilecek bir tehlikeyi beli 
 

 
Tehlike 

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile  

yüksek risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı
 Pnömatik ekipmanın uyumluluğu, pnömatik sistemi tasarlayan 
veya özelliklerine karar veren kişinin sorumluluğundadır.

Burada belirtilen ü rünler çeşitli çalışma koşullarında kullan ı labildiğinden, 

belirli pnömatik sistemle uyumlulukları spesifik gereksinimleri kar şılamak 

için spesifikasyonlara veya analiz ve / veya testlere dayanmalıd ır.
 Pnömatik olarak çalıştırılan makine ve ekipmanı sadece eğitimli 
personel çalıştırmalıdır.

Bir operatörün haberi yoksa, bas ı nçl
ı

 hava tehlikeli olabilir. Pnömatik 

sistemlerin montajı, kullanım ı  veya onar ımı eğ itimli ve deneyimli 

personel taraf ı ndan yapı lmalıdır.
 Güvenlik onaylanıncaya kadar makine / ekipmana servis yapmayın 
veya parçaları  çıkarmaya çalışmayın.

1) Makine / ekipman ı n muayenesi ve bak
ı

mı sadece güvenli kilitlenmiş 
kontrol konumların ın onaylanmas ı ndan sonra yapılmalıdır.
2) Ekipman çıkar

ı

ldığında, yukarıda belirtilen şekilde güvenlik işlemini 

onaylay
ı

n. Hava ve elektrik kaynakların ı  kapatın ve sistemdeki tüm art ı k 

basınçlı havay ı  boşalt ı n.

3) Makine / ekipman yeniden başlat ı lmadan önce, silindirlerin vs. ani 

hareketini önlemek için tüm güvenlik önlemlerini al
ı

n. (Geri basınç 

oluşturmak iç in sisteme yavaş yavaş  hava verin, yani bir yumuşak 
çalışt ı

rma valfı ekleyin).

 Bu ürünü özelliklerin dışında kullanmayın. Aşağıdaki koşullardan 
herhangi birinde kullanılacaksa, SMC ile iletişime geçin:

1) Belirtilen spesifikasyonların dışındaki koşullar veya ortamlar veya 

ü rün dış  mekanlarda kullanılacaksa,

2) Atom enerjisi, demiryolu, hava seyrüsefer, araçlar, tıbbi ekipman, 

yiyecek ve içecek, eğlence ekipmanlar
ı

, acil durum durdurma devreleri, 

pres uygulamalar
ı

 veya güvenlik ekipman ı ile birlikte tesisler.

3) Özel güvenlik analizi gerektiren insanlar, mülkler veya hayvanlar 

üzerinde olumsuz etkileri olan bir uygulama.

  

 

  

   

 

 

  

 Güvenlik talimatları okunup anlaşılmadıkça ürünü kurmayın.

 Sadece bakım ve kablolama için yeterli alanın olduğu yerde kurun. 
Elektrik konnektörünü takarken, elektrik kablosunun ve elektrot iğnelerinin 
kolayca takılması ve çıkarılması için yeterli alan kaldığından emin olun. 
Kabloya keskin dirseklerle takmayın. Aşağıda verilen minimum bükülme 
yarıçapı göz önüne alındığında, kablo girişlerinin düz olduğundan ve 
elektrik konektörlerine gerilme uygulanmadığından emin olun. Konektörler 
veya bağlantı parçaları mekanik gerilmelere maruz kalırsa, kırılmış teller 
veya yangın gibi arızalar meydana gelebilir.
 Sadece düz bir yüzeye yerleştirin.
Kavisli veya düz olmayan montaj yüzeyi çerçeveye veya kasaya aşırı 
kuvvet uygulanmasına neden olabilir. Bu kuvvet, ağır bir etkinin yanı sır
(örneğin, İyonizerin düşmesinden) hasar ve arızaya neden olabilir.

  

 

   
Doğru sıkma torku için aşağıdaki tabloya bakın. Sıkma torku aşılırsa, 
montaj vidaları ve braketleri kırılabilir. Sıkma torkuna ulaşılmazsa, 
montaj vidaları ve braketleri gevşeyebilir.

Belirtilen tork ile sıkın.
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3 Kurulum (devamı) 
b. Braketin sabitlenmesi. 

Braketi bir tesisata vb. Monte etmek için uzun delikler veya yuvarlak
delikler kullanın. Uzun delikler kullanılıyorsa, brakete dahil olan düz 
pullar kullanılmalıdır. Montaj vidaları kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır.
Detaylar için "Boyutlar" bölümüne bakınız.

 
Dönme dirseğinin montaj açısı ayarlanabilir aralığı

 
(3) DIN rayı montaj braketi 

a. DIN rayı montaj braketinin açı ayarı. 
DIN rayı montaj braketi açısı ayarlanabilir.
 Açıyı ayarladıktan sonra A dişlerini sıkın. 
Sıkma torku: 0,61 - 0,63 Nm

 
 
 

b. Ürünün dirseğe montajı. 
Ürünü sabitledikten sonra açı ayarı gerekiyorsa,
 braketteki uzun delikler kullanın. Bu gerekli 
değilse yuvarlak delikler kullanın. Ürünü 
brakete monte etmek için, altı köşeli 
soket başlı vidalarını (M3 x 6) ve
 braketle birlikte verilen düz pulları 
kullanarak L braketini takın. "Boyutlar" 
bölümüne bakın.
detaylar. 
Sıkma torku: 0,61 - 0,63 Nm

 
c. DIN rayına sabitleme. 
DIN rayını B oluğuna yerleştirin
ve altıgen soket baş kapağını sıkın
vida. 
Sıkma torku: 0,61 - 0,63 Nm

 
 
 

4) Manifold montajı
Montaj parçaları ile birlikte paketlenmiş ara parçalar montaj için kullanılmalıdır.
 Amaçları ortak bir toprak bağlantısı oluşturmaktır. Montaj için aşağıdaki 
çizime bakın (3 adet bağlandığında).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kurulum (devamı)
3.2 Çevre

Uyarı  
• Aşındırıcı gazların, kimyasalların, tuzlu suyun veya buharın bulunduğu
 ortamlarda kullanmayın.
• Patlayıcı bir ortamda kullanmayın.
• Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Uygun bir koruyucu kapak
 kullanın.
• Titreşime veya darbeye maruz kalan yerlere kurmayın. Ürün özelliklerini
 kontrol edin.
• Radyan ısıya maruz bir yere monte etmeyin.
• Sıvı sıcaklığını ve ortam sıcaklığı aralığını gözlemleyin.
Çalışma sıvısı sıcaklığı aralığı 0 - 55
oC. Belirtilmiş
Ionizer için ortam sıcaklığı aralığı 0 - 55
oC ve AC için
adaptör 0 - 40
oC. İçinde bile olsa ani sıcaklık değişiminden kaçının
yoğuşmaya neden olabileceğinden, belirtilen ortam sıcaklığı aralığı.
• Bu ürünü kapalı alanda kullanmayın. Bu ürün korona deşarj fenomenini
 kullanmaktadır. Ürünü, marjinal miktarlarda bile ozon ve azot oksitler 
bulunduğundan kapalı bir alanda kullanmayın.
• Ozona karşı önlem alın. Çevredeki tüm ekipmanların ozon koruma 
önlemlerinin yerinde olduğunu kontrol edin. Ozonun neden olduğu 
bozulma için ürünün periyodik kontrollerini yapın.
• Ürün kullanılırken basınçlı hava verin. Sıkıştırılmış hava sağlanmazsa, 
nötralizasyon mümkün olmaz ve iyon üretimi sırasında üretilen ozon ve 
NOx birikebilir ve bu da iç kısımlar veya çevresel aygıtlar üzerinde olumsuz 
etkilere neden olabilir. Tahliye sırasında daima basınçlı hava sağlanmalıdır. 
Ürün aralıklı iyon üfleme için kullanıldığında, basınç dalgalanmaları korona
 deşarjında  kararsızlığa neden olabilir ve bu da ofset voltaj 
spesifikasyonunun korunmasında zorluklara neden olabilir. 
Ürün aralıklı iyon üfleme için kullanıldığında, nötrleştirme performansında
 sorun olmadığından emin olun.

• Kaçınılması gereken ortamlar

Ürüne zarar verebileceği için bu ürünü aşağıdaki ortamlarda
 kullanmaktan ve saklamaktan kaçının. Bunlar elektrik çarpmasına,
 yangına, vb. Neden olabilir.
a. Ortam sıcaklığının çalışma sıcaklığı aralığını aştığı alanlar.
b. Ortam neminin çalışma nemi aralığını aştığı alanlar.
c. Ani sıcaklık değişimlerinin olduğu alanlar yoğuşmaya neden olabilir.
d. Aşındırıcı gaz, yanıcı gaz veya diğer uçucu olan alanlar
Yanıcı maddeler depolanır.
e. Ürünün iletken tozlara maruz kalabileceği alanlar
demir tozu veya toz olarak, yağ sisi, tuz, organik çözücü olarak,
parçacıklar veya kesme yağı (su ve sıvılar dahil), vb.
f. Klimalar gibi doğrudan hava akımı yolları.
g. Kapalı veya iyi havalandırılmamış alanlar.
h. Doğrudan güneş ışığına veya ısı radyasyonuna maruz kalan yerler.
ben. Örneğin, elektromanyetik gürültünün güçlü olduğu bölgeler
güçlü elektriksel ve manyetik alanlar veya besleme gerilimi yükselmeleri.
j. Ürünün statik elektrik boşalmasına maruz kaldığı yerler.
k. Güçlü yüksek frekansın üretildiği yerler.
l. Potansiyel yıldırım çarpmalarına maruz kalan yerler.
m. Ürünün doğrudan darbe veya titreşim alabileceği bir alanda.
n. Ürünün, bu güçlere veya ağırlığa maruz kalabileceği alanlar.
fiziksel deformasyona neden olabilir.

• Sis ve / veya toz içeren hava kullanmayın.
Sis veya toz içeren hava, performansın bakım döngüsünü 
düşürmesine ve kısaltmasına neden olur. ISO 8573-1: 2001'e 
göre temiz basınçlı hava (Sınıf 2.6.3 veya daha yüksek bir sınıf 
olan hava kalitesi) elde etmek için bir kurutucu (IDF serisi), 
hava filtresi (AF / AFF serisi) veya buğu ayırıcıyı (AFM / AM serisi) 
takın. işlem için önerilir).

• Ürün yıldırım dalgalanmalarına karşı bir koruma içermez.
 
 
3.3 Hortumlama

Dikkat  
• Hortumlamadan önce talaşları, yağları, tozları vb. Temizlediğinizden emin olun.
• Hortumları veya bağlantı parçalarını monte ederken, sızdırmazlık 
malzemesinin portun içine girmediğinden emin olun. Sızdırmazlık bandı 
kullanılırken, borunun / fitingin ucunda 1,5 ila 2 diş bırakın.
• Bağlantıları belirtilen sıkma torklarına sıkın.

3 Kurulum (devamı) 
3.4 Kablolama 

Uyarı  
• Kablolamadan önce, güç kaynağı kapasitesinin teknik özellikleri 

karşıladığından ve voltajın teknik özellikler dahilinde olduğundan
emin olun.

• Ürün performansını korumak için, güç kaynağı Ulusal Elektrik 
Kodu  (NEC) tarafından onaylanmış UL Sınıfı 2 olmalıdır veya 
UL60950'ye göre  sınırlı bir güç kaynağı olarak değerlendirilmelidir.

• Ürün performansını korumak için, bu kılavuza göre ürünü 
100 Ω veya 
daha az dirençli bir topraklama kablosu ile topraklayın.
• Kablolamadan önce güç kaynağını çıkarın (konektör fişi dahil / 
dışarı dahil).
• Güç vermeden önce kablolama ve çevre koşullarının güvenliğini 
sağlayın.
• Güç sağlanırken, konektörleri (güç kaynağı dahil) bağlamayın veya 
çıkarmayın. Bu prosedürün izlenmemesi üründe arızaya neden olabilir.
• Kablo, güç veya yüksek voltaj kablosuyla aynı yönde kurulursa 
gürültüden kaynaklanan arızalar oluşabilir. İyonizer tellerini ayrı olarak 
yönlendirin.
• Çalıştırmadan önce kablolamanın doğru olduğunu onaylayın. Yanlış
 kablolama ürünün hasar görmesine veya bozulmasına neden olur.

 
3.4.1 Bağlantı Devresi

Güç kablolarını bağlantı devresine ve kablo şemasına göre bağlayın. 

Toprak terminalini 100 Ω veya daha az bir dirençle toprakladığınızdan 
emin olun. Toprak terminali statik nötrleştirme için referans elektrik 
potansiyeli olarak kullanılır. 
Topraklama terminali doğru topraklanmazsa,
İyonizer en uygun ofset voltajını (iyon dengesi) elde edemez.

Bağlantı devresi  
NPN Giriş / Çıkış 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kurulum (devamı) 
 
PNP Input / Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Güç kaynağı kablosunun bağlanması

Kablolara ve / veya konektörlere 
aşırı baskı uygulanmasını önlemek
için kabloları minimum bükülme 
yarıçapından daha fazlasına takın.

 
Minimum bükülme yarıçapı : 30 (mm) 

 
 

Not) Bu, 20 C'de izin verilen bir büküm yarıçapıdır. Kablolar 20 C'den daha 
düşük bir sıcaklıkta büküldüğünde, konnektörlere makul olmayan bir kuvvet 
uygulanmasına neden olabilir.
 
Kullanılmayan elektrik kabloları, diğer elektrik kablolarıyla temas 
etmemesi için kısa kesilmiş veya yalıtılmalıdır.

 
Kablolama 
Pin 
No. 

Kablo
rengi Sinyal adı  I/O Açıklama

1     K.rengi +24 VDC IN 
Ürünü çalıştırmak için güç kaynağı bağlantısı.

2      Mavi 0V IN 

3    Turuncu 
Deşarj 
durdurma 
sinyali

IN 

İyon deşarjını açmak / kapatmak için sinyal girişi.
NPN özelliği: 0V'a bağlanarak iyon boşalmasını başlatır.
(Bağlantı kesildiğinde deşarj iyonunu durdurur.)
PNP özelliği: +24 VDC'ye bağlanarak iyon deşarjını başlatır.
(Bağlantı kesildiğinde deşarj iyonunu durdurur.)

4     Pembe Reset 
sinyali IN 

Hata sinyalini silmek için giriş sinyali. (Eğer hata kaynağı ortadan
kaldırılmazsa, sıfırlama sinyalini girdikten sonra bir hata sinyali tekrar verilir)

5      Beyaz Boşaltma 
sinyali

OUT 
(Albeit contact) 

Ürün boşalırken sinyal AÇIK.

6      Mor Hata
sinyali

OUT 
(Break contact) 

Güç kaynağı, yüksek voltaj veya CPU anormal olduğunda sinyal 
KAPALI olur. (Sorun olmadığında sinyal AÇIK yeşildir.)

7      Sarı Bakım sinyali OUT 
(Albeit contact) 

Nötrleştirme performansı düştüğünde sinyal AÇIK olur.

8       Gri 
Harici 
anahtar 
sinyali 1

IN 
Harici bir anahtar bağlanarak ürün AÇIK / KAPALI duruma getirilebilir.
NPN özelliği: 0V ile harici anahtar sinyali arasındaki anahtarı bağlayın. 
Bağlanan anahtar AÇIK olduğunda elektrik deşarjı durur.
PNP özelliği: + 24VDC ile harici anahtar sinyali arasındaki anahtarı bağlayın.
Elektrik deşarjı ne zaman
bağlı anahtar AÇIK.9 Açık

mavi

Harici 
anahtar 
sinyali 2

IN 

 
 

90o 

A 

Round holes 

Elongated 
holes 

Ara parça

Sabitleme altıgen 
soket başlı vida M3

L braketi veya 
DIN rayı montaj braketi

B 

Altıgen soket başlı vida

Adım 1 

Adım 2 

 

9 
 
 
 
1 

İç
 d

ev
re

Power 
supply 

24 VDC 

+24V 

0V 

F.G. 

Brown +24 VDC 

Blue 0V 

+24V 

Be sure to ground 

GİRİŞ

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

PLC 

or 

or 

or 

or 

Ürün

+24V 

Be sure to ground 
 

+24V 

+24V 

Toprak
terminali 

 

Power 
supply 

24 VDC 

+24V 

0V 

F.G. 

Kahverengi +24 VDC 

Mavi 0V 

Turuncu Deşarj durdurma sinyali

Pembe Sinyali sıfırla

Gri Harici anahtar sinyali 1

Açıık
Mavi Harici anahtar sinyali 2

Beyaz Deşarj sinyali

Mor Hata sinyali

Sarı Bakım sinyali

+24V 

Toprak
terminali 

 

GİRİŞ

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

PLC 

or 

or 

or 

or 

İç
 d

ev
re

Ürün

+24V 

+24V 

+24V 

+24V 

Topraklandığından emin olunuz

Topraklandığından emin olunuz

Turuncu De

Pembe Sinyali sıfırla

Gri Harici anahtar sinyali 1

Açıık
Mavi Harici anahtar sinyali 2

Deşarj sinyali

Hata sinyali

Bakım sinyali

şarj durdurma sinyali

Beyaz

Mor

Sarı
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3 Kurulum (devam) 
 
3.4.3 Toprak bağlantısı

Topraklama terminalini a ile toprakladığınızdan
emin olun.
100 Ω veya daha az direnç. Toprak terminali
statik nötrleştirme için referans elektrik potansiyeli 
olarak kullanılır. Topraklama terminali doğru 
topraklanmazsa, İyonizer en uygun ofset voltajını 
(iyon dengesi) elde edemez.

 
3.4.4 AC adaptör 

Ürün ile aynı giriş / çıkış özelliğini seçin. Ürün giriş / çıkış özelliği ve AC
 adaptör giriş / çıkış özelliği farklıysa, ürün çalışmaz.

 
 
 
 
 
3.5 Fonksiyonlalr 

3.5.1 Parça İsimleri 

 

 
 
3.5.2 Alarm fonksiyonu

Çalışma sırasında anormal bir işlem meydana gelirse, kullanıcı harici
çıkış sinyali veya LED işlemi tarafından uyarılır.

 
1) Güç kaynağı arızası 

Ürüne bağlı güç kaynağı 24 V +/-% 10 aralığında 
değilse, hata sinyali KAPALI (normal olduğunda AÇIK), boşalma sinyali
KAPALI ve PWR LED'i (yeşil) hatayı göstermek için yanıp söner. Hata 
oluştuğunda, iyon oluşumu durur. Hatayı gidermek için 24 V +/-% 10 güç
kaynağı voltajı sağlayan bir güç kaynağı bağlayarak ürünü otomatik 
olarak sıfırlayın. 

3 Kurulum (devam) 
 

2) Yanlış yüksek voltaj 
Yanlış çalışma durumunda yayıcı deşarjı algılanırsa, hata sinyali KAPALI 
(normal olduğunda AÇIK), boşalma sinyali KAPALI olacak ve ION / HV LED'i 
(kırmızı) AÇIK olacaktır. hatayı belirtmek için. 
Hata oluştuğunda, iyon 
oluşumu durur. Yanlış elektrik deşarjı vericinin üzerindeki yoğuşma veya 
tozdan kaynaklanıyor olabilir. 
Hatayı gidermek için, yanlış elektrik deşarjının 
nedenini düzelttikten sonra sıfırlama sinyalini girin veya gücü tekrar verin.

 
3) Çıkış sinyali aşırı akım. 
Çıkış akımına aşırı akım akarsa, akımı korumak için akım sınırlandırılır ve 
hatayı belirtmek için ION / HV LED'i (yeşil) yanıp söner. Ürün, çıkış 
devresinde aşırı akım üretilse bile çalışır. Hatayı gidermek için, akımı çıkış 
devresine giden akımı 40 mA veya altına düşürerek ürünü otomatik olarak
 sıfırlayın.

 
4) CPU hatası. 
CPU, gürültü veya başka nedenlerden dolayı anormal bir işlem yaparsa, 
hata sinyali KAPALI (normal olduğunda AÇIK) ve PWR LED'i (yeşil), 
ION-HV LED'i (kırmızı) ve NDL LED'i (yeşil) hatayı göstermek için 
yanıp söner. Hata oluştuğunda, iyon üretimi durur. Gürültüyü önlemek 
için aşağıdaki işlemleri yapın ve önlem alın.
1. Ürünü gürültü kaynaklarından uzak tutun.
2. Ürünün güç hattını ve kablosunu ayrı ayrı yönlendirin.
3. Ürünün güç kaynağına bir ses filtresi takın.
Hatayı gidermek için, hatanın nedenini düzelttikten sonra tekrar güç verin.

 
5) Bakım uyarısı
Kirlenme, aşınma veya vericinin zarar görmesi nedeniyle statik 
elektrik nötrleştirme performansı düştüğünde bakım sinyali
 yanar. NDL LED'i (yeşil) vericinin temizlenmesinin veya 
değiştirilmesinin gerekli olduğunu belirtmek için AÇIK olacaktır.
Bakım sırasında bile ürün çalışmaya devam eder
uyarı oluşturuldu. Verici kirlendiğinde, hata temizleyerek 
çözülebilir. Ancak, yıprandıklarında veya hasar gördüklerinde, 
yayıcı düzeneğinin değiştirilmesi gerekir.
Hatayı gidermek için, boşaltma durdurma sinyalini girin veya 
hatanın nedenini düzelttikten sonra tekrar güç verin.
Borulama seçeneği için dişi dişler kullanıldığında, nozül tipine 
bağlı olarak nozül basıncı arttığında (iyon oluşumunun azalmasına 
neden olur) bakım sinyali AÇIK olacaktır.

 
 
4 How to Order 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 How to Order (devam) 
 
•IZN10E-11 □□□ - □ kullanırken dikkat edilecekler (Boru için dişi dişler).

Dişi dişler (Rc1 / 8) için, Sipariş Üzerine Üretilen bir meme veya bir 
bağlantı / hortum kombinasyonu kullanıcı tarafından hazırlanmalı ve 
bağlanmalıdır.
Çıkış portu olan bir nozul veya iç çap 4 mm'den daha az bir değer bağlanırsa, 
yapılandırmaya bağlı olarak nozüldeki hava basıncı artabilir.
Ürün, yüksek frekanslı bir AC voltajı kullanır. Yayıcıdaki hava basıncı 
iyon üretimi sırasında artarsa, verimlilik düşer ve bakım alarmı (sinyal 
çıkışı, bakım LED'i) etkinleştirilir (şekle bakın).
Bakım alarmı oluşturulduğunda nötrleştirme performansı düşüktür.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Dış ölçüler (mm) 
5.1 Enerji tasarruflu nozul / IZN10E-01□06 (IZN10E-01□07) 

 

 
 

 
5.2 One-touch fitting (Dirsek) / IZN10E-□□16 (IZN10E-□□17) 

 
 
 
 
 

5 Dış ölçüler (mm) (devamı) 
5.3 Hortumlama için dişi dişler / IZN10E-11□□ 

 

 
 
5.4 L-braket / IZN10-B1 

 
 

Pivot montajı                                   İçten montaj  

 
 
5.5 Pivot braket / IZN10-B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 DIN rayı montaj braketi / IZN10-B3 

 
 

Pivot montajı                               İçten Montaj  

 
 

NO. Açıklama Sembol Tip Açıklama

1              Nozul    - -              İyonlu hava boşaltır

2      Toprak terminali 
 

Terminal Nötralizasyon için referans noktası. 100 Ω veya daha azıyla 
Topraklama'ya bağlayın.

3 Güç göstergesi PWR LED 
(Yeşil) 

Güç kaynağı açık olduğunda LED yanar; Güç kaynağı veya CPU 
anormal olduğunda LED yanıp söner.

4 
İyon deşarjı / 
Hatalı yüksek 
voltaj LED'i

ION/HV 
LED 

(Yeşil / 
Kırmızı) 

Yeşil LED AÇIK: boşalma devam ediyor
Yeşil LED yanıp sönüyor: Çıkışta aşırı akım
Kırmızı LED AÇIK: yüksek voltaj hatası
Kırmızı LED yanıp sönüyor: CPU hatası

5 
Verici bakım 
göstergesi NDL LED 

(Yeşil) 
LED AÇIK: iyon üretimi azaldı
Yanıp sönen LED: CPU hatası

6           Konnektör -          Konnektör Güç kaynağı ve giriş / çıkış sinyalleri için konektör.

7         Kilitleme  lever - Lever 
Kartuş takımını kilitlemek için kol.
Güç kablosu yalnızca kol LOCK konumundayken 
takılabilir / çıkarılabilir.

8      Bağlantı portu - One-touch 
Fitting Basınçlı hava beslemesi için bağlantı noktası. 

Alarm 
adı

Paralel I / O 
sinyallerinin durumu

ON 
LED 

LED 
yan/sön 
(1Hz) 

Alarm + 
iyonları 
üretildikten 
sonra çalışma

 

 

Ürün Kurtarma işleminden
sonra hata nasıl
kaldırılır

Güç
kaynağı
hatası

Hata sinyali KAPALI
           (Bağlantıyı kes)
Boşaltma sinyali KAPALI
           (Temasa rağmen)
Bakım sinyali KAPALI
          (Temasa  rağmen)

 

 
 
 

- PWR 
(Green) Stop 

Bağlı güç kaynağı voltajı
şartnamenin dışında 
olduğunda.

Auto 

Hatalı
yüksek
voltaj

 

 
Maintenance signal OFF 

 

ION/HV 
(Red) - Stop Anormal yüksek voltaj 

boşaldığında.
Sinyal girişini sıfırla.
Gücü tekrar açın

Yüksek
akım
sinyal
çıkışı

- - ION/HV 
(Green) Continue 

Çıkış devresinde aşırı akım
var ve koruma devresi aktif.

 
Otomatik

CPU 
ALM 

 

 
 
 

- 

PWR 
(green) 

Stop CPU gürültü vb. Anormal 
bir şekilde çalıştığında

Gücü kapatın sonra 
tekrar açın

ION/HV 
(red) 
NDL 

(green) 

Bakım
uyarısı

 
NDL 

(Green) - Continue 

Statik nötralizasyon
performansı kirlenme, 
vericinin aşınması veya 
kırılması nedeniyle azaldığında.

Giriş iyon deşarj 
sinyali.Gücü kapatın 
ve sonra tekrar açın

3 4 5 

1 

2 

6 

7 

8 

IZN10Ｅ- 01 P 06 Z - B1 -

High frequency AC nozzle type

Symbol

01

02

11

Power supply cable

Symbol

Nil

P

One-touch fitting

B2

B1

Nil

Symbol

B3

17

Bracket

Z

N

Symbol

06

07

16

Type

NPN Input / Output

PNP Input / Output

Symbol

Nil

Nozzle type

Type

Energy saving nozzle

High flow rate nozzle

Female threads for piping (Rc1/8)

Input / Output specifications

ø6.35（1/4"）: inch size (elbow)

ø6 : Metric size (elbow)

ø6.35（1/4"）: inch size

ø6 : Metric size

Type

Made to Order

Without power supply cable

With power supply cable (10m)

With power supply cable (3m)

Type

With DIN rail mounting bracket

With pivoting bracket

With L-bracket

Without bracket

Type

Topraklama
terminali 

AC kablo AC adaptör Konnektör 

Width across 
flats: 12 

(M
ou

nt
in

g 
an

gl
e 

ad
ju

st
ab

le
 ra

ng
e)

(Montaj açısı ayar
aralığı   40o  

(Aksesuar) 

2 x Altıgen soket başlı 
vida M3 x 6

(Accessory) 

(M
ounting angle adjustable range)

2 x Hexagon socket 
head cap screw M3 x 16 

  

(mm)

A
01
02
01
02

Model

IZN10E- □06 3.5

IZN10E- □07 7

(mm)

Model B C D

IZN10E-□□16 22 16 11.5

IZN10E-□□17 24.5 18.5 12

（Toprak terminali）
M3 x 0.5 depth 4

2 x M3 x 0.5 depth 10 

Borular için dişi dişler (kesit)

İyonlu hava 

Nozul / Fitting 
Hortumlama için
dişi diş

Verici 
çevresinde

 
 

Basınçlı hava

Verici 

Hata sinyali KAPALI
kes)(Bağlantıyı

KAPALIsinyaliBoşaltma
(Temasa rağmen)

(Temasa rağmen)

Hata sinyali KAPALI
(Bağlantıyı kes)

KAPALIsinyaliBoşaltma

(Temasa rağmen)
Maintenance signal OFF

(Temasa rağmen)

Maintenance signal OFF
(Temasa rağmen)

ayarçısı(Montaj a
aralığı  40o

(Aksesuar) 
vida M3 x 6

ışl

(Aksesuar) 
vida M3 x 6

ışlıgen soket ba2 x Alt



ın.
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6 Bakım
6.1 Genel Bakım 

Uyarı  
• Düzenli olarak bakım yapın ve vericiyi temizleyin.

Hatalı koşullarda çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek için 
elektrostatik sensörü düzenli olarak kontrol edin. Bakım, yeterli bilgi ve 
deneyime sahip bir operatör tarafından yapılmalıdır. Bakım ekranı (NDL) 
LED'i AÇIK olduğunda vericinin temizlenmesi gerekir.
Ürün, toz varken uzun süre kullanılıyorsa yayıcı üzerinde, ürünün statik 
elektriği ortadan kaldırma kabiliyeti  azalacaktır.
Enerji tasarruflu nozül, çevreye hava kullandığından dolayı, yüksek akış 
oranlı nozul veya borular için dişi dişlerden daha hassastır; Verici üzerinde 
toz daha kolay toplanacaktır. 
Yayıcı aşınırsa ve ürünün statik elektriği 
ortadan kaldırma kabiliyeti temizlendikten sonra geri yüklenmezse, yayıcı 
düzeneğini değiştirin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hava borusu ve fitting, tüketilebilir bir parça olarak kullanılmalıdır.

Borulama için dişi dişlere bağlanan boru ve bağlantı elemanı ozondan 
dolayı bozulabilir ve düzenli olarak değiştirilmesi gerekebilir veya 
alternatif olarak ozona karşı koruma sağlayabilir.

 
• Vericinin temizlenmesi veya değiştirilmesi asla güç kaynağı ve basınçlı 

hava tedariki AÇIK iken yapılmamalıdır.
Ürüne enerji verilirken yayıcıya dokunulursa, bu elektrik çarpmasına 
veya kazaya neden olabilir. Basınçlı hava sağlanırken kartuş düzeneği 
çıkarılırsa, kartuş düzeneği dışarı fırlar. Kartuşlar çubuğa sıkıca monte 
edilmezse, ürüne basınçlı hava verildiğinde çıkarılabilir veya boşalabilir.

 
• Kurulum ve bakımdan sonra, ekipmana çalışma basıncı ve gücü 

uygulayın ve ekipmanın doğru şekilde takıldığından emin olmak 
için uygun işlevsel ve sızıntı testlerini yapın.

 
• Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin.

Ürünün sökülmesi veya değiştirilmesi, ürün arızasına, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir. Demonte edilmesi ve / veya 
değiştirilmesi durumunda ürün garanti edilmez.
 

• Ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
Ürünü asla ıslak ellerle çalıştırmayın. Elektrik çarpmasına veya 
diğer kazalara neden olabilir.

 
 

Dikkat  
• Ürünü kullanım sırasında düşürmeyin, çarpmayın veya aşırı şok 

uygulamayın (100m / s  veya daha fazla).2

Görünen harici hasar olmasa bile, iç parçalar arızaya neden olacak 
şekilde hasar görebilir.
 

• Konektörün takılması ve çıkarılması sırasında dikkatli olun 
Güç kablosu bağlandığında veya çıkarıldığında, konektör pençesini 
birlikte sıkın ve fişi doğrudan hizaya sokun veya çıkarın. Uygun olmayan
bir yönde bağlanır veya çıkarılırsa, konektör zarar görebilir ve çalışma 
arızasına neden olabilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bakım (devamı) 
 
6.2   Verici bakım alarmı ve temizliği 

İyonlaştırıcı uzun süre kullanılırsa, toz gibi kirlilik yayıcıya yapışarak statik 
nötrleştirme performansını düşürür.
Bu ürün, yayıcıdan gelen deşarjı sürekli izleyen bir işleve sahiptir. 
Nötrleştirme performansı kirlenme nedeniyle azalırsa, bakım sinyali ve 
LED ile gösterilir. Bakım alarmı verilirken veya her iki haftada bir vericiyi 
temizlemeniz önerilir. (Temizleme sıklığı, iyonlaştırıcının kurulduğu ortama 
bağlı olarak değişir.) Eğer iyonlaştırıcı performansı yayıcıyı temizledikten 
sonra iyileşmezse, yayıcının hasar görmüş veya aşınmış olduğu 
varsayılabilir. Vericinin aşınması veya hasarı tespit edilirse, verici 
düzeneğini değiştirin. Temizleme kitini [IZS30-M2] veya alkole batırılmış 
bir pamuklu çubuk kullanarak vericiyi temizleyin. Vericinin temizliği, hiçbir 
zaman güç kaynağı ve ürüne verilen basınçlı hava ile yapılmamalıdır. Ek 
olarak, ürün enerjilendirilirken yayıcıya dokunulursa, elektrik çarpmasına 
veya kazaya neden olabilir. Verici ucu keskin olduğundan, dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde yaralanmalara neden olabilir.

 
 
- Kartuş grubunun takılması / çıkarılması ve vericinin temizlenmesi -
1. Güç kablosunu çıkarmadan önce güç kaynağının ve basınçlı hava 
kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.
2. Kilidi açmak için kartuş düzeneğinin kilitleme kolunu BEDAVA 
konumuna çevirin. (Kilitleme kolu, güç kablosu çıkarılıncaya kadar kullanılamaz).
3. Kartuş takımı ok yönünde çekerek çıkarılabilir. Kartuş takımını 
çıkarırken vericiye dikkat edin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kartuş takımına monte edilmiş vericiyi temizleyin.
 
 
 
 
 
 
 

- Vericinin temizlenmesi -
Temizleme kitini kullanarak keçeyi endüstriyel alkolle doyurun, 
yayıcıya yerleştirin ve temizlemek için birkaç kez döndürün. 
Kir dışarı çıkmazsa, vericiyi aynı şekilde temizlemek için kauçuk 
taşlama taşları kullanın. Bundan sonra, temizliği bitirmek için 
tekrar endüstriyel alkole doymuş keçeyi kullanın. Bir temizleme 
kiti mevcut değilse, vericiyi temizlemek için pamuklu bir bezi alkollü 
ile doyurun.

 
Not 1) Kullanılan endüstriyel alkol, hacmen% 1 99.5 veya daha 
yüksek etanol sınıfı reaktif olmalıdır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bakım (devamı) 
 

Temizleme kitinde keçe yastığı ve lastik taş vardır. Vericiyi etkin bir 
şekilde temizlemek için kirlenme seviyesine bağlı olarak keçe ya da 
kauçuk öğütme taşı seçin.

 
Keçe: Normal temizlik için kullanın.
Kauçuk taşlama taşı: Kiri sert ve yayıcıya sıkışmışsa kullanın ve keçe 
ile gidermek mümkün değilse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kartuş takımını takma prosedürü sökme işleminin tersidir.
 Kilitleme kolunun FREE konumunda olduğunu onaylayın. 
Kilitleme kolu LOCK konumundayken kartuş düzeneği takılamaz, 
bunu yapmayı denemek hasara neden olabilir.l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Verici düzeneğinin değiştirilmesi

Verici aşınmış veya hasar görmüşse, verici düzeneğini değiştirin.
 
- Kartuş grubunun takılması / çıkarılması ve vericinin değiştirilmesi -
1. Güç kablosunu çıkarmadan önce güç kaynağının ve basınçlı hava 
kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.
2. Kilidi açmak için kartuş düzeneğinin kilitleme kolunu FREE 
konumuna çevirin.
(Kilitleme kolu, güç kablosu çıkarılıncaya kadar döndürülemez).
3. Kartuş takımı ok yönünde çekerek çıkarılabilir. Kartuş takımını 
çekerken vericiye dikkat edin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cımbız kullanarak yayıcı düzeneğini (kartuş düzeneğine monte edilmiş)
 tutun ve ok yönünde çekin. Yaralanmaları önlemek için çok keskin 
verici ucuna dokunmamaya dikkat edin.

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kartuş düzeneğine yeni bir yayıcı düzeneği monte ederken, 
yayıcının kirlenmemesini sağlamak için eldiven ve cımbız kullanın 
(Yayıcı düzeneğine çıplak elle dokunmayın). . 

 
6. Kartuş takımını takma prosedürü sökme işleminin tersidir.

 

7 Kullanım Sınırlamaları 
 

Uyarı  
Kullanım kılavuzunun 7. bölümünde veya ürün kataloğunda belirtilen 
spesifikasyonların hiçbirini aşmayın.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 İletişim
 
AUSTRIA (43) 2262 62280-0  LATVIA (371) 781 77 00 

BELGIUM (32) 3 355 1464  LITHUANIA (370) 5 264 8126 

BULGARIA (359) 2 974 4492  NETHERLANDS (31) 20 531 8888 

CZECH REP. (420) 541 424 611  NORWAY (47) 67 12 90 20 

DENMARK (45) 7025 2900  POLAND (48) 22 211 9600 

ESTONIA (372) 651 0370  PORTUGAL (351) 21 471 1880 

FINLAND (358) 207 513513  ROMANIA (40) 21 320 5111 

FRANCE (33) 1 6476 1000  SLOVAKIA (421) 2 444 56725 

GERMANY (49) 6103 4020  SLOVENIA (386) 73 885 412 

GREECE (30) 210 271 7265  SPAIN (34) 945 184 100 

HUNGARY (36) 23 511 390  SWEDEN (46) 8 603 1200 

IRELAND (353) 1 403 9000  SWITZERLAND (41) 52 396 3131 

ITALY (39) 02 92711  UNITED KINGDOM (44) 1908 563888 
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Bu ürün yüksek voltaj üretme devresi içermektedir. Bakım 
incelemesi yaparken, iyonlaştırıcıya giden güç kaynağının kapalı 
olduğundan emin olun. Ürünü asla parçalarına ayırmayın ya da 
modifiye etmeyin; çünkü bu, ürün işlevselliği kaybına neden olabilir 
ve ayrıca elektrik çarpması ve toprak kaçağı riski vardır.

Yüksek gerilim tehlikesi 
   




