
 

 

 

fusION In-Line   

Ionizátor fusION In-Line firmy Simco-ION dokáže eliminovať elektrostatický náboj v danej 

oblasti. Aplikácie ionizátoru je možné nájsť vo výrobe polovodičov, plochých displejov, vo 

farmaceutickom priemysle a pri výrobe lekárskych zariadení. Ionizátor je obzvlášť vhodný 

pre aplikácie, kde je potrebná ionizácia na dlhšie vzdialenosti. 

FusION sa ľahko inštaluje, používa aj udržuje. Upevnite fusION In-Line do vhodnej polohy 

zodpovedajúcej danému problému so statickou elektrinou, pre elimináciu náboja stačí iba 

zapnúť napájací zdroj. Vzhľadom na použitie technológie auto-vyvažovania, nie je potrebné 

žiadne nastavovanie tohto ionizátora. Tento kompaktný ionizátor ponúka ako volfrámové 

emitačné hroty, tak aj emitačné hroty z kremíku (single crystal silicon). Zariadenia je možné 

integrovať do výrobných systémov vzhľadom k možnosti diaľkového ovládania a hlásenia 

alarmu. Je možné sériovo napájať až 5 zariadení pomocou jedného 24V DC zdroja. FusION 

môže byť napájaný 24 V DC priamo zo stroja, alebo napájacím zdrojom firmy Simco-ION 

Vlastnosti 

 

Výhody 

 Preprava iónov na dlhšiu vzdialenosť 

hadičkami 

 Jednoduché na inštaláciu aj do miest, kam už 

nejde umiestniť klasické ionizátory 

 Kompaktná konštrukcia 

 
 Výhodné pre malé ohraničené priestory vo 

výrobných linkách 

 Vizuálna indikácia stavu a digitálny výstup 

diaľkového ovládania  

 Štandardné funkcie pre pohodlnú obsluhu 

užívateľom 

 Jeden napájací zdroj pre viac ionizátorov  Sériové spojenie až piatich ionizátorov, 

ideálne pre ionizáciu na viac miestach v stroji 

 Voliteľný vzduchový nôž, vzduchový kruh a 

nástavec pre čistý dusík 

 In-Line fusION je prispôsobiteľný pre 

stiesnené priestory a vhodný aj pre čisté 

priestory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obchodné zastúpenie firmy Simco-Ion: 

LONTECH – surface treatment s.r.o.  

CZ-533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel. /Fax: 466 989 560, Tel.: 603 471 086,  

E-mail: lontech@lontech.cz  

Internet: www.lontech.cz  
 

 

 

 

Špecifikácie  

 

fusION In-Line Ionizátor FusION In-Line 

FusION In-Line umožňuje dopraviť ionizovaný vzduch 

hadičkami na dlhé vzdialenosti bez rizika rekombinácie iónov, 

alebo pritiahnutia iónov kovovými časťami v okolí. 

Ionizátor fusION In-Line firmy Simco-ION má schopnosť 

rýchleho vybitia náboja  aj pri použití vzduchovej hadičky s 

dĺžkou 120 cm. Hadičku je možné rozvetviť pre ionizáciu 

viacerých miest z jedného zdroja. Je možné použiť aj čistý 

dusík. 

 
Výstup so vzduchovým kruhom 

Výstup so vzduchovým nožom 

 

Vstupné napätie 24 V DC, 0,075A 

Vybíjanie Viď tabuľka nižšie 

Vyváženie iónov < ± 50 V 

Pracovná plocha 300 x 300 mm zo vzdialenosti 150 mm 

Prívod vzduchu Stlačený vzduch alebo dusík  

Tlak vzduchu 

1,4 m
3
/h pri tlaku 0,35 bar až 6,2 m

3
/h pri tlaku 

3,5 bar  

Šrúbenie ¼“ Vonkajšie, 1/8“ vnútorná nevodivá hadička 

Výstupní prúd 5 µA 

Prevádzkový režim Steady State DC (trvale jednosmerný) 

Emitačné hroty Wolfram alebo kremík 

Trieda čistoty ISO 14611-1  Trieda 4 

Konektory 

DC napájanie IN/OUT: 4 modulárne pozície, 4 

piny 

LED 

Zelená ZAPNUTÉ; Červená CHYBA 

(TTL výstup alarmu) 

Prevádzkové 

prostredie 

Teplota 15-50°C; vlhkosť 30-65%, 

nekondenzujúca 

Uchytenie Integrovaný držiak pre 4 skrutky 

Skriňa Biely polykarbonát 

Rozmery 6,4 x 3,8 x 11,4 cm 

Hmotnosť 136 g 

Záruka 2 roky 

Certifikácia CE 230 V, 50 Hz; UL, 120 V, 60 Hz 

Napájací zdroj 

Vstupné napätie 24 V DC 

Výstupné napätie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 

Rozmery 3,3 x 5,1 x 8,9 cm 

Hmotnosť 318 g 

Čas vybíjania 

0,14" - jeden výstup (vnútorný priemer hadičky) 

Dĺžka hadičky 2 bar 1 bar 0,35 bar 0,13 bar 

150 mm 0,5 s 0,8 s 1,4 s 2,5 s 

300 mm 0,8 s 1,4 s  2,2 s 4,0 s 

450 mm 1,0 s 2,1 s 3,5 s 6,2 s 

600 mm  1,8 s 3,2 s 5,2 s 9,6 s 

900 mm 6,0 s 6,8 s 10 s 18 s 

1 200 mm 9,5 s 13 s 22 s 40 s 

Objednávacie informácie 
4012229 fusION In-Line, hroty z volfrámu 

4015784 fusION In-Line, hroty z kremíka 

5051288 fusION sada hrotov z  volfrámu (4 ks) 

5051289 fusION sada hrotov z kremíka (4 ks) 

4010448 fusION napájací zdroj, 120 V, 60 Hz, Amerika, Japonsko 

4010449 fusION napájací zdroj, 230 V, 50 Hz, EU 

4010450 fusION napájací zdroj, 230 V, 50 Hz, UK 

5051530 fusION In-Line, 6" vzduchový nôž 

5051538 fusION In-Line, 12" vzduchový nôž 

5051535 fusION In-Line, 6" vzduchový kruh 

5051539 fusION In-Line, 12" vzduchový kruh 

5051513 fusION In-Line, nástavec pre čistý dusík 

Nástavec pre čistý dusík 
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