
Hyperion 971 Pulzus DC Rúd
Product code: 971 

Hyperion 971 Pulzus DC Rúd erőteljes, nagy hatótávolságú
ionizálást garantál a nyomda, konfekcionáló illetve feldolgozó
iparágaknak.

A megbízható Pulzus DC technológiával rendelkező 971
kiemelkedően szűnteti meg a felületi elektrosztatikus feltöltődés
okozta problémákat. Nagy hatótávolságának köszönhetően
ideális az ipari tekercselőgépekhez, gyűjtőládákhoz. Kiegészítő
levegő felhasználás nélkül is hatékonyan és erőteljesen működik.
Összetettebb felhasználásokhoz integrált levegőfúvással az
ionizáló hatás távolabb is eljuttatható. Meech megbízható titánból
készült emitter szegecsei hosszú élettartamot nyújtanak.
Áramütésmentes borítása üzembiztos. Felépítésének
köszönhetően minimalizáltuk a szennyeződés előfordulását,
minimális karbantartás szükségeltetik.

Erős, nagy hatótávolságú ionizálás Kitűnő sztatikus elektromosság kontrol

Merev profil Minimális rögzítés szükséges

Áramütésmentes borítás Biztonságos kezelés

Titán emitter szegecsek Hosszú élettartam

Cserélhető szegecsek Időszakos szegecscserével a rúd élettartama megnő

’T’ forma Számtalan rögzítési lehetőség

Integrált levegőfúvás Magasabb teljesítmény igényesebb alkalmazáshoz

Méret (keresztmetszet) 63mm x 72mm

Maximum hosszúság 3900mm

Súly 1.2 kg/metre

Anyaga ABS Műanyag FR

Öntvény 'T' forma M4 x 20 szegecs

Kábelhossz 2000mm HT kábel sztenderd hosszabb kábel rendelésre

Emitter Éles titán szegecsek
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Tápegysége 977v3 vagy 977CM tápegység

Input max.15KV

Output 1Hz - 20Hz

Levegőcsatlakozás 6mm push-fit csatlakozóval

Levegő felhasználás 5 cfm / 1000mm 1 bar-nál
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