
Hyperion 959IPS Ionizátor levegőfüggöny
Termék kód: A959IPS

A Hyperion 959IPS ionizátor levegőfüggöny
rendkívül sokoldalú termékünk, mely hatékony
ionizálást és por eltávolítást végez az iparágak
széles skáláján.

Az egységben egy Hyperion 924IPS típusú
ionizátor illetve egy Meech energiatakarékos
légfüggöny található. A kettő kombinációja nagy
sebességű, lamináris ionfelhő függönyt
eredményez.

Úgy mint a többi Hyperion terméknél is, a
959IPS rendelkezik az Ionfigyelő technológiával,
mely a tisztítás esedékessé válásáról küld
jelzést a gépkezelőnek.

BarMaster kompatibilis, a frekvencia illetve az
ion egyensúly állítható az optimális működés
érdekében.

Jellemzők Előnyök
Optimális működési távolság 20-300mm felületi portalanításhoz, illetve átlagos inonizáláshoz.

Energiatakarékos levegő felhasználás Az ipari sűrítettlevegő felhasználásban 70%-os megtakarítás érhető el.

Alacsony feszültségű kábelezés 24V DC energia ellátó káblezés, az ionizátor rúdhoz nem tartozik nagyfeszültségű
kábelezés.

Beépített tápegység Az integrált pulzus DC tápegységben található magasfeszültségű alkatrészeknek
köszönhetően a rúd teljes mérete jelentősen kisebb.

Állítható teljesítmény

Kimenő feszültség, frekvencia illetve ionegyensúly a BarMaster programozóval
állítható be.
A teljesítmény állíthatóságának köszönhetően sok ipari felhasználásban
alkalmazható.

Beállítható szegestisztítás jelzés
Meech Ionfigyelő rendszere jelzi a 924IPS ionizátor rúd tisztításának esedékessé
válását. A rúdon található LED világításával jelez a gépkezelőnek, így a rúd
teljesítménye folyamatosan optimalizált.

Környezetvédelem IP66 felépítménye miatt még erősen szennyezett környezetben is használható.

Távriasztás Külső riasztóegység jelzi a rúd szennyezettségét illetve ha hiba jelentkezik.
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Műszaki Jellemzők
Méretek (SzéxM) 28mm x 59mm

Maximális hossz 1800mm

Súly 2.1kg/méter

Felépítés FR ABS / Alumínium

Bemenő áram Max 500mA

Bemenő feszültség 24V DC (21-27V DC)

Kimenő feszültség Állítható, +/- 3 to 7.5kV pulzus DC

Elektromos csatlakozás 4 pólus M8

Kimenő frekvencia Gyári beállítás: 20Hz
BarMaster programozóval állítható 1Hz - 20Hz

Kimenő ionegyensúly
Gyári beállítás: 54% Pozitív, 46% Negatív
BarMaster programozóval állítható 80:20 aránytól
20:80 Poz:Neg

Környezetvédelem IP66

Forma ‘T’ forma M4 x 20mm szegecsekkel

Emitter szegecsek Éles Titánium szegecsek

Max környezeti hőmérséklet 60°C

Levegő csatlakozás 1/4” BSP

Levegő felhasználás 112 l/min 5 Bar nyomásnál / 25mm hossz
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