
 

 

 

 

 

 
Ionizačné tyče μWire AeroBar

®
 Model 5710 a Model 5711 

 

μWire (“Microwire”) AeroBar Model 5710 a Model 5711 sú cenovo výhodné ionizačné tyče, 

vysoko účinné zvlášť pre elimináciu elektrostatického náboja na veľkých plochách (vyrábajú sa v 

dĺžkach 400 až 3000 mm) napr. pri výrobe citlivých plochých obrazoviek počítačov, alebo v iných 

aplikáciách, kde je požadovaný rýchly rozpad náboja. Kratšie tyče Model 5711 (vyrábajú sa v 

dĺžkach 150 a 250 mm) sú ideálne pre priestorovo obmedzené aplikácie, napr. pri výrobe 

polovodičov, montáži elektroniky a pod. 

 

Tyč μWire AeroBar používa mikro pulznú korónovú technológiu s drôtikom miesto emitačných 

hrotov. MicroPulse technology redukuje rekombináciu iónov vznikajúcich pri výboji na korónovom 

drôtiku a tak zvyšuje účinnosť zariadenia. Použitím tejto prelomovej technológie bude ionizačné tyč 

μWire Bar udržiavať dlhodobú vysokú účinnosť medzi čistiacimi cyklami v porovnaní s 

konvenčnými zariadeniami. Tyč μWire Bar je vďaka použitiu unikátnej konštrukcie s korónovým 

drôtikom optimalizovaná pre veľmi nízku spotrebu stlačeného vzduchu. Korónový drôtik vytvára 

viac iónov než emitačné hroty a tak je potreba menej vzduchu pre ionizáciu cieľovej oblasti. 

Konštrukcia s korónovým drôtikom a s optimálnym umiestnením výstupu vzduchu pozdĺž 

emitačnej kazety s drôtikom znižuje frekvenciu čistenia..  

 

Najnovšie prevedenie ionizačnej tyče μWire AeroBar Model 5710 a Model 5711 obsahuje 

množstvo zmien, ktoré zvyšujú počet aplikácií a parametrov. Bola znížená celková výška tyče a 

doplnené montážne držiaky s nižším profilom tak, že celková výška sa znížila o 15 mm. Priemer 

drôtika bol znížený, čo umožnilo zvýšiť výstup iónov o 5-10%. Výstupné otvory vzduchu sú 

voliteľné v rozstupoch 25 mm alebo 50 mm. 

 



 

 
Vlastnosti Výhody 

 Unikátna konštrukcia s korónovým drôtikom  Významné predĺženie intervalu čistenia v 

porovnaní so štandardnými emitačnými hrotmi 

 Rýchle a jednoduché čistenie drôtiku bez 

potreby demontáže tyče 

 Znížená spotreba vzduchu s rovnakými 

parametrami účinnosti 

 Umožňuje umiestnenie tyče bližšie k výrobku 

bez nebezpečenstva vzniku pruhov s nábojom 

 Mikro pulzná vysokonapäťová technológia  Dlhodobá stabilita vyváženie iónov a 

vybíjacích časov, prekonávajúci možnosti 

zariadenia s emitačnými hrotmi  

 Rovnomerné vyváženie po celej dĺžke tyče 

 Cenovo výhodnejšie ako ionizátory s 

emitačnými hrotmi 

 Pružné a rýchle nastavenie  Štandardné "plug-and-play" použitie alebo 

možnosť optimalizácie pre špeciálne aplikácie 

 
Technická špecifikácia 
Napájanie  24 V DC ±10%, 12 W max. 

Výstupne napätie Nastaviteľné 13 kV 

Pracovný rozsah 50 – 2000 mm v závislosti na aplikácii 

Frekvencia Default nastavenie 5 Hz (5710), 1 Hz (5711) nastaviteľné medzi 0,1 – 35 

Hz 

Vyváženie iónov Vlastný samo vyvažovací systém <±25 V po celej dĺžke tyče, udržuje 

vyváženie >6 mesiacov bez čistenia 

Vytváranie iónov Mikro pulzná vysokonapäťová technológia 

Korónový drôtik Wolfram, priemer 80 mikrónov 

Stlačený vzduch Čistý suchý stlačený vzduch 

Tlak vzduchu Optimálne 3,4 bar, maximálne 6,2 bar 

Trieda čistoty ISO 14644-1 Class 2 (Fed Std. 209E Class 1) 

Prostredie prevádzky Teplota 15 – 35°C, relatívna vlhkosť 30 – 60%, nekondenzujúca 

Ozón <0,05 ppm 

EMI Pod hodnotou pozadia 

Nastavenie tyče Všetky prevádzkové parametre sa nastavujú pomocou ručného ovládania 

(Handheld Terminal HHT) alebo pri Modeli 5711 pomocou IR ovládania 

5711-CTRL Controller 

Indikácia pomocou LED Zelená POWER, žltá COMMUNICATION, červená ALARM, 

kombinácia LED zobrazuje určité stavové hodnoty tyče 

Kryt tyče Materiál ABS, nerez 

Rozmery tyčí 76 x 33 mm, dĺžky: Model 5710  – 400/500/650/750/900/1000/1150/1250 

1400/1500/1650/1750/1900/2000/2150/2250/2400/2500/2650/2750/2900 

3000 mm, Model 5711 – 150 a 250 mm 

Záruka 2 roky 

Certifikácia CE, ROHS compliant 

 

Pružné a rýchle nastavenie 
Tyč μWire AeroBar môže byť v činnosti podľa továrenského nastavenia v režime "plug-and-play" alebo tiež 

nastavená podľa aktuálnej aplikácie použitím ručného ovládania Handheld Terminal. Možnosť umiestnenia 

tyče vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe uľahčuje inštaláciu v rôznych procesoch výroby, plochých 

obrazoviek v zásobníkoch, na dopravníkoch, a zakladacích aj výstupných miestach. Niekoľko tyčí v 

zariadení môže byť ovládané pomocou jednej "nadradenej" tyče. 



 

 

Handheld Terminal (HHT) 
Handheld Terminal umožňuje nastaviť všetky 

prevádzkové parametre pomocou káblového spojenia 

alebo IR infračerveného spojenia pri viditeľnosti 

zariadenia. LCD displej zobrazuje hodnoty v reálnom 

čase vrátane adresy tyče, frekvencie, úrovne 

výstupného vysokého napätia, 

režimu standby, varovného 

hlásenia a verzie firmware. 

Každá tyč môže byť nastavená 

jednotlivo alebo všetky tyče 

pomocou hlavnej tyče pri 

činnosti v režime „master-

slave“. 

 

Vybíjacie časy tyče Model 5710 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merané pomocou 

Simco-Ion CPM Model 280A v laminárnom prúde 

vzduchu HEPA 0,3 m/s a so stlačeným vzduchom 50 l/m. 

  

 
Power-Signal Distribution Box 
Keď musí byť tyč 5710 μWire AeroBar inštalovaná v ťažko prístupných miestach, 

použite Power-Signal Distribution Box pre zaistenie pohodlného zobrazenie stavu 

ionizácie, varovných signálov, a pripojením k HHT možnosť modifikácie a 

sledovania funkcie tyče. 
 

  

 
Možnosti výstupu vzduchu 
Usporiadanie výstupu vzduchu zvyšuje účinnosť distribúcie iónov na cieľovú 

plochu. Rozstup výstupov vzduchu je 25 mm (doporučené pre cieľovú 

vzdialenosť do 600 mm) alebo 50 mm ponúka optimálne prevedenie pre každú 

aplikáciu. μWire AeroBar môže byť tiež vyrobená so striedavým výstupom 

vzduchu pod uhlom 7,5 ° pre zvýšenie oblasti pokrytia. 

 

 
Mounting Brackets 
Špeciálne konštruované nerezové montážne držiaky pre tyče μWire AeroBar Model 5710 a 5711. 

  

 



 

 

Emitter Wire Cleaner – čistenie emitačného drôtiku 
Simco-Ion ponúka špeciálne konštruovaný nástroj pre bezpečné čistenie 

emitačného drôtiku pomocou penového tampónu namočeného v IPA. 

 
Objednávacie informácie 
91-5710-xxxx-25-02 μWire AeroBar Model 5710 s rozstupom výstupu vzduchu 25 mm (výstup 

priamo): XXXX = 400/500/650/750/900/1000/1150/1250/1400/1500 mm 

dĺžka tyče 

91-5710A-xxxx-25-02 μWire AeroBar Model 5710 s rozstupom výstupu vzduchu 25 mm (výstup 

pod uhlom): XXXX = 400/500/650/750/900/1000/1150/1250/1400/1500 

mm dĺžka tyče 

91-5710-xxxx-50-02 μWire AeroBar Model 5710 s rozstupom výstupu vzduchu 50 mm (výstup 

priamo): XXXX = 400/500/650/750/900/1000/1150/1250/1400/1500/1650 

1750/1900/20002150/2250/2400/2500/2650/2750/2900/3000 mm dĺžka 

tyče 

91-5710A-xxxx-50-02 μWire AeroBar Model 5710 s rozstupom výstupu vzduchu 50 mm (výstup 

pod uhlom): XXXX = 

400/500/650/750/900/1000/1150/1250/1400/1500/1650 

1750/1900/2000/2150/2250/2400/2500/2650/2750/2900/3000 mm dĺžka 

tyče 

91-5711-150-25-01 μWire AeroBar Model 5711 s rozstupom výstupu vzduchu 25 mm (výstup 

priamo), dĺžka 150 mm 

91-5711-250-25-01 μWire AeroBar Model 5711 s rozstupom výstupu vzduchu 25 mm (výstup 

priamo), dĺžka 250 mm 

92-5711-150-01 μWire AeroBar Model 5711 kit obsahuje Model 5711 (150 mm), 5711-

CTRL controller, 25-0541-3M kábel a napájač AC/DC 14-21327 

92-5711-250-01 μWire AeroBar Model 5711 kit obsahuje Model 5711 (250 mm), 5711-

CTRL controller, 25-0541-3M kábel a napájač AC/DC 14-21327 

91-5711-CTRL-01 μWire AeroBar Model 5711 controller (pre jednu tyč Model 5711 bar) 

25-0541-3M Kábel CAT-5e RJ45 tienený 3 m, medzi tyčou a controller  

14-21327 Napájač 100-240 V AC/24 V DC pre 5711-CTRL controller 

33-5700-01 Model 5710 Power-Signal Distribution Box 

91-5700-HHT-01 Handheld Terminal (HHT) 

33-5701-01 Napájač 24 V DC pro 5710 

32-5713-01 5711-CTRL Mounting Bracket (sú potrebné 2 ks) 

91-5700-02 Emitter Wire Cleaner 90 cm tyč (je tiež nutné objednať 22-1100) 

33-5715-01 Extension Rod (90 cm) pre 91-5700-02 Emitter Wire Cleaner 

22-1100 Foam Head Swab Emitter Cleaners (krabica 100 ks) 

25-0540-xx Kábel CAT-5 RJ-45 Ethernet Cable, xx = 180, 300, 450 cm 

33-1750-xx Kábel Interconnect Cable; xx = 300, 450, 600, 1200 cm 

 

 
Obchodné zastúpenie firmy Simco-Ion: 

LONTECH-surface treatment, s.r.o., CZ-533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086 
E-mail: lontech@lontech.cz, Internet: www.lontech.cz 
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