
212v2 Munkaasztal ionizátor
Product code: 212v2

A 212 Ionizátor kiválóan semlegesíti a munkafelületet, továbbá magas
szintű ESD (elektrosztatikus kisülés) védelmet biztosít.

Kifejezetten a nagy igényű alkalmazásokra terveztük:

• Félvezető gyártás
• Elektronikus szerelés, tesztelés
• Tesztelés, újraszerelés
• Szemüveg, és kontaktlencsék
• Orvosi műszerek gyártása és csomagolása
• Forrasztás

Állítható ion egyensúly +/ 10V Megelőzi a sztatikus kisülés okozta károsodást az érzékeny elektromos
felhasználásokban, alacsony selejtszám és költségek.

Beállítás kijelző és riasztó
Különösen fontos olyan alkalmazásoknál, ahol az ionok egyensúlyának
beállítása kulcs fontosságú. Karbantartás esedékességéről a kezelőt
informálja. (szegecsek tisztítása)

Cserélhető szegecsek Könnyű karbantartás, cserélhetőség. Karbantartásból adódó minimális
leállás.

Állítható ventilátor sebesség Kezelői kényelem, optimális ionizálás.

Kis méret Kevés helyet foglal, a kezelőnek több helye van munkájának
elvégzéséhez.

Méretek 160mm x 160mm x 95mm (H x W x D)

Súly 0.65 Kg

Bemenő feszültség 24V DC

Fogyasztás    12W

Levegő kibocsátás 15 – 20 lts/mp (33  43 cfm)

Zajszint 46 dBA 1 méteres távolságból

Hatékonysági idő < 4 secs 305mm távolságból, max ventilátor sebességnél. (1000 
100v)

Ozon < 0.01 ppm

Bemérés 305 mm távolságból történt a berendezés bemérése. (lásd a fenti
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