
 
 

 
 

 

 
   

 
Ionizačný ventilátor s predĺženým pracovným 
dosahom typ XC2  

Ionizačný ventilátor Aerostat XC2 firmy Simco ION zaisťuje vysokú účinnosť pri eliminácii 

elektrostatického náboja na celej pracovnej ploche. Podobne ako predchádzajúca verzia tohto 

ventilátora, typ Aerostat XC, jedná sa o spoľahlivé zariadenie s dlhodobou životnosťou pre rozmanité 

aplikácie pri výrobe elektroniky, polovodičov, plochých displejov, zariadení na lekárske účely, atď. 

Ventilátor XC2 umožňuje predĺžený pracovný dosah pre väčšie plochy s vybíjacími časmi pod 12 

sekúnd zo vzdialenosti až 1,8 m od čela ventilátora. Nízka hmotnosť zariadenia umožňuje inštaláciu 

nad pracovnou plochou čo je obzvlášť účinné pri montáži plochých panelov. 

Ionizačný ventilátor aerostat XC2 má vyváženie iónov 0 ± 10V pre ochranu citlivých elektronických 

komponentov. XC2 obsahuje vstavaný čistič emitačných hrotov, nastaviteľný podstavec, ovládanie 

rýchlosti vzduchu, na želanie aj vyhrievanie vzduchu, LED alarm pre kontrolu činnosti vyvažovania 

iónov a kontrolu funkcie ventilátora s možnosťou zvukového alarmu. Tieto vlastnosti spoločne s 

výbornou konštrukciou vytvárajú ideálne zariadenie pre použitie pri montáži, testovaní a balení. 
  

Vlastnosti Výhody 

 Eliminácia náboja na veľkú vzdialenosť 

 Nízka hmotnosť zariadenia 

 Jednoduché ovládanie, vstavané čistenie 

ionizačných hrotov 

 Automatické vyvažovanie iónov ±10V 

Mikropulzná technológia 

 LED pre varovné hlásenie, Facility 

Monitoring System (FMS) 

 Integrovaný ohrev vzduchu 

 Kompletná eliminácia na celej pracovnej ploche 

 Jednoduchá inštalácia na alebo nad pracovnou 

plochou 

 Zaisťuje stabilnú, vyváženú dlhodobú prevádzku 

 Vysoko presné vyvažovanie, nie je potrebná 

žiadna kalibrácia 

 Činnosť ionizátora možno ľahko monitorovať na 

zariadení alebo diaľkovo 

 Zvýšený užívateľský komfort 

 

Stabilita vyváženia s ľahkou údržbou 
Aerostat XC2 používa MicroPulse technológiu, ktorá redukuje 

rekombináciu iónov a zvyšuje účinnosť eliminácie náboja. 

Ventilátor udržuje dlhodobú vysokú účinnosť s predĺženými 

intervalmi čistenia. Vyžaduje sa len periodické čistenie emitačných 

hrotov použitím vstavaného tlačidla. Čistiaci mechanizmus 

prechádza cez emitačné hroty a odstraňuje nečistoty.. 

 



 

 

Vybíjacie časy 
Vybíjacie časy z 1000 V na 100 V (v sekundách). 

 

Na prianie 
• Integrovaný ohrievač vzduchu pre užívateľský komfort. 

• Zvukový alarm spoločne s červenou LED pre indikáciu prevádzkovej závady (na ventilátore alebo 

pri ionizácii. 

 
Prevedenia 
91-XC2-xx-04          Ionizačný ventilátor XC2 

91-XC2-xx-04A       Ionizačný ventilátor XC2 so zvukovým alarmom 

91-XC2-xx-04H       Ionizačný ventilátor XC2 s ohrievaním vzduchu 

91-XC2-xx-04AH    Ionizačný ventilátor XC2 so zvukovým alarmom a ohrievaním vzduchu 

33-6002-01               Náhradné emitačné hroty 

33-6003-01               Air Filter Kit 

33-6004-01               Sada vymeniteľných filtrov (6 ks) 

 
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 

 

 

Špecifikácia XC2 
Napájacie napätie 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Prúd 0,5A, 55 W max. (bez ohrievania); 1,9 A, 460 W (s ohrievaním) 

Čas vybíjania 1,0 s @ 300 mm (z 1000 V na 100 V high fan speed) podľa ANSI/ESD STM3.1-2006. 

Vyváženie iónov 0 ±10 V 

Pracovná oblasť 900 x 1800 mm (od čela ventilátoru) 

Vytváranie iónov Mikropulzná AC Ionizácia 

Materiál emitačných 

hrotov 

Nerez 

Ovládanie Vypínač on/off; rýchlosť vzduchu: low, medium, high; tlačidla pre čistenie hrotov; vypínač 

pre ohrev 

Indikácia stavu Zelená POWER on, červená FAULT alarm, červená FAN STALL alarm 

Konektory IEC AC Power Cord outlet, FMS fault alarm output connector 

Prúd vzduchu 2690 l/min. (low), 4248 l/min. (high fan speed) 

Rýchlosť vzduchu 186 m/min. @ 300 mm, 130 m/min. @ 600 mm, 97 m/min. @ 900 mm, 80 m/min. @ 1200 

mm (high fan) 

Ohrev vzduchu 2-3°C nad teplotou okolí, vo vzdialenosti 300 mm od čela ventilátoru (na prianie) 

Hluk 58 dB (low fan speed), 70 dB (high fan speed) vo vzdialenosti 600 mm od čela ventilátoru 

Cleanroom Class splňuje ISO 14644-1 Class 6 (Fed Std. 209E Class 1000) 

Úroveň ozónu <0,05 ppm merané vo vzdialenosti 300 mm od čela ventilátoru 

Pracovné prostredie Teplota 10-35°C, vlhkosť 30-60% RH, nekondenzujúca 

Zvukový alarm Závada ionizácie a závada ventilátora (na prianie) 

Podstavec Práškovo upravená oceľ, protišmyková guma 

Skriňa Práškovo upravená hliníková skriňa 

Rozmery 360 x 183 x 166 mm včetně podstavce 

Váha 3,2 kg vrátane podstavca 

Záruka 2 roky 

Certifikácia CE, splňuje ROHS2 

mailto:lontech@lontech.cz
http://www.lontech.cz/

