
Hyperion 971IPS Nagy hatótávolságú ionizátor rúd
Product code: 971IPS

A Hyperion 971IPS Meech DC Pulzus Hyperion sorozatának
legújabb tagja. 24V DC-vel, a 971IPS beépített 15KV PulzusDC
irányító tápegységgel kitűnő, nagy hatótávolságú ionizálást nyújt
900mm-ig.

A 971IPS a nagy sikerű 2012-ben megjelenő 971 tovább
fejlesztett változata. Azonos profil illetve emitter tervezés mellett az
új rúd a beépített tápegységnek köszönhetően könnyű üzembe
helyezést nyújt, mivel nagyfeszültségű kábelekre nincs szükség.

 

Beépített tápegység
A 971 rúd hosszához csak 50mm-t adtunk, +/-15kVpulzus DC
tápegységnek. Kis mérete ellenére a  sikeres 977CM tápegységhez
hasonló teljesítményt nyújtja.

Állíthatóság 

Teljesítmény optimalizálható a kiegészítő BarMaster programozóval. Az
állíthatóságnak köszönhetően az érzékeny alkalmazásoknál is
használható. A frekvencia állíthatóságával az adott távolságban
optimális ionizálás érhető el. Lassabb frekvenciánál nagyobb
távolságban jobb az eredmény.

Áramütés biztos szegecsek Szigetelt öntvénybe épített szegecsek áramütés biztosak, kezelése
biztonságos.

Rúd működéshiba  jelző
A tisztítást jelző LED működésekor a nyitott áramkörű kijelző
működésbe lép. Így a gépkezelő figyelmét nagyobb távolságból is
könnyen felhívja.

Szegecs tisztítás jelző Piros LED lámpa jelzi a rúd tisztításának esedékessé válását

Elválasztó

Meech összes pulzus DC rúdján alkalmaz egy elválasztót a rúd teljes
hosszában, melynek köszönhetően szennyezett, gyári környezetben is
jó működést biztosítanak termékei. Az elválasztónak köszönhetően az
ionok nem vándorolnak. A szegecsek felületi távolságának növelésével
ellenállóbbá teszik a rudat.

T forma A T formájú rúd öntvény optimális elhelyezést biztosít. Meech más DC
rúdjaihoz hasonlóan M4 T csavarokkal rendelkezik.

Méretek 63mm x 72mm

Hossz Max 4000mm
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Súly 1.2 kg/méter

Öntvény    'T' forma M4 x 20 T-csavarokkal

Emitter szegecsek   Éles titánium szegecsek

Input feszültség   24v D.C (21-27VDC)

Ouput voltage    +/- 15kV Pulzus DC

Elektromos csatlakozás 4 pólus M8

Elektromos csatlakozás 4 pólus M8

Output frekvencia 1 Hz - 20 Hz

Környezetvédelem IP64 sztenderd, IP65 kérésre

Levegő csatlakozás   6mm csatlakozás

Levegő felhasználás   5 cfm / 1000mm 1 bárnál
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