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Hyperion 
IonGenerátor50 
(75W) 

Termék kód: AIC50-75DC 

Az új Meech Hyperion IonGenerátor50 tagja a 
Meech Sztatikus Generátorok új IonGenerátorok 
Termékcsaládjának, amely áll a Hyperion 
Generátor50 The IonCharge50-ből és a még 
kisebb Hyperion IonGenerátor30-ból. A Hyperion 
Generátor50 két verzióban lesz elérhető; az 
egyik az IonGenerátor50 - 75W és a másik az 
IonGenerátor50-150W-os verzió. 

Az IonGenerátor50 - 75W sztatikus generátor 
széleskörű felhasználásra lett tervezve. Az 
eszköz fejlett magasfeszültségű technológiával; 
illetve szoftverrel működik, amelyről az 
elektrosztatikus feltöltés könnyen vezérelhető a 
sztatikus generátor rudak, vagy rögzítő fejek 

alkalmazásával. 

Az IonCharge50 rendelkezik külön feszültség-és 
az áramerősség beállítási lehetőséggel, 
magában foglal egy színes érintőképernyős 
felületet, amely biztosítja az egyszerű 
állíthatóságot, és a beállítások tiszta/világos 
kijelzését. 

A funkcionalitás, az egyszerű beállíthatóság, és a kimeneti feszültség- és áramerősség vezérlése teszi a Hyperion IonGenerátor50-et 
rendkívül sokoldalúvá és hatékonnyá a széleskörű felhasználásban. 

Jellemzők Előnyök 
Nagy teljesítmény 75W-tól, 0-50kV kimeneti   Sokoldalú felhasználás mellett optimalizálható teljesítmény, valamint maximális 
feszültséget és 0-2,5mA áramerősséget biztosít    rögzítési hatás érhető el a túlterhelés kockázata nélkül 

Hyperion 24V DC tápegység vagy 240V AC            Rugalmasan változtatható tápegységek. 24V-os egyenáramú tápegység           
tápegység           gyakran a preferált áramforrás az ipari berendezések használatakor, amelynek 
             számos oka van, mint pl: biztonság, megbízhatóság, könnyű telepítés   
   
Perforáció és Lyukfelismerés         Beépített perforáció- és lyukfelismerési funkció olyan alkalmazásoknál, mint pl. a  
             műanyag zacskók gyártása 
 
Gyors emelkedési idő (50ms into 10MΩ-ra)             Reaktív teljesítény és a pontosabb rögzítés érdekében 
 
50kV-nál a fesz. szabályozás 1%-os tart. belül        Pontos Sztatikus generálásért 
Többnyelvű támogatás          Az IonGenerátor50 támogatja a többnyelvű megjelenítést (angol, kínai, francia, 
             német, olasz, spanyol) 
 
Függetlenül választható feszültség, áramerősség   Anyag típusokhoz, illetve különböző alkalmazásokhoz állítható 
Színes, érintőképernyős felhasználói felület        Világos, intuitív információs kijelző, amellyel a beviteli adatok könnyen beállíthatóak 
Szikrázás érzékelése automata módban        Csökken a károsodás veszélye a berend. használata, az anyagok feldolgozásakor 
 
SmartConrtol-hoz kapcsolódás         SmartControl egységhez csatlakoztatva távolról vezérelhető/ellenőrizhető 
             (bővebb információért lásd SmartControl használati útmutatója) 
Távoli ON/OFF bemenet          Az alkalmazástól, illetve integrációtól függően csatlakoztatható a ki/be kapcsolási  
             egység 
 
4-20mA Input           Lehetővé teszi a feszültség és az áramerősség távvezérlését 
Iker magasfeszültség kimenet         Több generátor rúd csatlakozási lehetősége  

       Opcionális adapter segítségével több rúd csatlakoztatható. 
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Műszaki jellemzők 

Max Kimenő Teljesítmény 75W 

Tápfeszültség     24V DC vagy 90-270V AC 

Max Fogyasztás  100W 

Bemeneti Csatlakozás        M8 4 pólusú (24V DC) vagy IEC ajzat-olvasztott (90-270V AC) 

Kimeneti Feszültség 0 - 50kV 

Kimeneti Áramerősség 0 - 2.5mA 

Kimeneti Polaritás            Meghatározható, hogy pozitív vagy negatív 

Feszültség (V) 0.1kV 
Finomhangolás lépésekbe 

Áramerősség (I) 0.01mA 
                                                                      Minimális kimeneti impulzus 15ms. Észlelési frekvencia max 30Hz (akár 1800 

Perforáció- és Lyukfelismerés                             impulzus/perc) 

HT Kimenet 2x Meech 50kV csatlakozó portok 

   Választható az IonGenerátor50 integrálás az ipari ethernet alapú hálózatoknál 
Ipari ethernet hálózati csatlakoztathatóság 

(Profinet-IRT, Modbus TCP és Ethernet/IP) 
Felhasználói felület      5” érintőképernyő 

Jelszavas védelem                                                2 szintű képernyő- és beállítási zár 

4-20mA Control                  független feszültség, ill. áramerősség bemenet, bemeneti ellenállás 1k Ω 

HT Kimeneti-Felfutási idő 50ms 

Üzemeltetési Környezet                                        Ipari 

Védelmi osztályozás IP20 

Méretek ( magasság* szélesség* mélység) 268.5 x 226 x 126.9 mm 

Tömeg 3.75 kg 

Burkolat anyaga                                                    ABS, Porbevonatos acél 
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