
 

IQ Easy firmy Simco-ION 

Nová generácia výrobkov pre ovládanie statickej elektriny 

 

SÚHRN: Firma Simco-ION predstavuje novú generáciu výrobkov pre elimináciu statickej 

elektriny, elektrostatické nabíjanie a meranie statickej elektriny nazvanú IQ Easy. Je možné 

monitorovať a ovládať až 30 pripojených zariadení z jedného miesta. Celý systém IQ Easy 

používa jednotné napájanie 24 V DC.  

 

1. Úvod 

Aj veľmi malý elektrostatický náboj dokáže pri spracovaní plastovej fólie určenej pre Hi-Tech 

výrobky spôsobiť problém. Požiadavky zákazníkov na ovládanie a účinnosť antistatických 

zariadení sa neustále zvyšujú. Zvlášť zákazníci, ktorí vyrábajú napr. veľmi kvalitné fólia pre 

elektronické a lekárske aplikácie, automobilový alebo pre potravinársky priemysel očakávajú 

vysoko účinné zariadenia s výsledným malým či žiadnym elektrostatickým nábojom. 

Spoločnosť Simco-ION nedávno predstavila úplne novú platformu zariadení, ktoré vytvárajú 

vysoko účinnú ionizáciu pre zaistenie optimálnych výsledkov eliminácie náboja, popr. 

elektrostatického nabíjania – nazvanou IQ Easy. 



2. Manager IQ Easy 

Srdcom celého systému je Manager IQ Easy, viď Obr. 1, čo je malý špecializovaný PC s 

dotykovou obrazovkou. Tento systém umožňuje komunikáciu medzi všetkými zapojenými 

zariadeniami. To znamená, že operátor má plnú kontrolu nad všetkými zariadeniami a môže 

sledovať a optimalizovať ako celý systém, tak jednotlivé zariadenia. 

 

Obr. 1 Manager IQ Easy 

Bežné antistatické zariadenie funguje veľmi dobre len do určitej úrovne. Optimálne výsledky 

eliminácie náboja závisia od mnohých vonkajších podmienok, ako je pracovná vzdialenosť, 

rýchlosť materiálu, hrúbka materiálu, počiatočný elektrostatický náboj, nastavenie 

antistatického zariadenia, výstupné napätie, frekvencia a vyváženie iónov. Zariadenia z radu 

IQ Easy všetky tieto faktory zohľadňuje a poskytujú optimálne nastavenie zariadenia pre 

zabezpečenie maximálnej účinnosti neutralizácie. 

 



3. Režim Auto tune 

Jednou z mnohých funkcií je režim "Auto tune", viď Obr. 2. Bežné antistatické zariadenie 

produkuje rovnaké množstvo kladných a záporných iónov. Avšak pri určitej vzdialenosti a 

rýchlosti dôjde k nerovnováhe, čo má za následok neúplnú neutralizáciu alebo vznik náboja v 

systéme. V režime "Auto tune" antistatická tyč zohľadňuje počiatočný elektrostatický náboj a 

vypočíta svoje optimálne nastavenie. Je schopná meniť úroveň nastavenia výstupného 

napätia, frekvenciu aj rozsah pulzovania.  

 

 

 

Obr. 2 Nastavenie Auto-tune 

 

Záporný náboj na materiály, môže byť veľmi rýchlo neutralizovaný dočasným zvýšením kladného 

napätia, zmenšením záporného impulzu a zároveň zvýšením kladného impulzu. U kladného náboja je 

to naopak. 

Jedinú vec, ktorú operátor musí urobiť, je zvoliť režim "Auto tune". Samozrejme stále 

môže parametre nastaviť mechanicky. Ak výstupné hodnoty elektrostatického náboja 

nie sú uspokojivé, napr. z dôvodu výskytu prítlačného valca v stroji, ktorý vytvára dodatočný náboj, 

operátor toto môže manuálne vyrovnať pomocou regulácie frekvencie či ofsetu. 

 

4. Sensor IQ Easy 

K tyči je možno pridať elektrostatický merač poľa vo forme snímacej tyče Sensor IQ Easy, 

viď Obr. 3, ktorá bude monitorovať zostatkový náboj v celom systéme. Na snímacej tyči 

môže byť až 16 meracích senzorov. To umožní antistatickým zariadeniam, na základe 



nameraných údajov, optimalizovať ich nastavenie pre dosiahnutie požadovanej hodnoty 

elektrostatického náboja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Umiestnenie meracej a antistatickej tyče na rezačke fólií 

 

Typickým príkladom použitia kombinácie antistatickej tyče a senzorov je v oblasti navíjania. 

Zákazníci, ktorí pri výrobe pracujú s plastovou fóliou, stále viac vyžadujú, aby nemala takmer 

žiadny elektrostatický náboj. To môže byť dosiahnuté iba v kombinácii meracej tyče Sensor 

IQ Easy, antistatickej tyče Perfomax IQ Easy, viď Obr. 4 a ovládacej jednotky Manager IQ 

Easy. Vytvorí sa uzavretý systém so spätnou väzbou, kde sa bude účinnosť ionizácie neustále 

meniť v závislosti na výstupnej hodnote náboja. Tento systém taktiež umožňuje efektívne 

neutralizovať elektrostatický náboj, ktorý vytvorí skupina valcov umiestnených až za 

antistatickou tyčou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 4 Antistatická tyč Perfomax IQ Easy 

5. Funkcie, ktoré uľahčujú činnosť operátora: 

 Upozornenie na potrebu vyčistenia jednotlivých zariadení 

 Ukazovateľ účinnosti 

 Farebné rozlíšenie informácií na displeji ovládacej jednotky 

 Záznam dát 

 Záznam udalostí 

 Plug and play zapojenie 

 Univerzálna montážne prvky 

 Malé množstvo káblov 

 Vstupné hodnoty elektrostatického náboja 

 Výstupné hodnoty elektrostatického náboja (s použitím Sensor IQ Easy)  

6. Univerzálne montážne prvky 

Firma Simco-ION upravila všetky nové 24V antistatické a nabíjací tyče tak, aby pri inštalácii 

mohli byť použité univerzálne montážnej sady. Sady umožňujú tri spôsoby inštalácie s 

možnosťou vysunutia tyče z držiaka v prípade čistenia či výmeny, viď Obr. 5. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Univerzálne montážne prvky 

 

7. Záznam udalostí 

Všetky prístroje sú k ovládacej jednotke Manager IQ Easy pripojené jedným 

štandardizovaným káblom, takže tu nie je prebytočné množstvo káblov. To umožňuje 

jednoduchšiu inštaláciu a eliminuje veľké množstvo káblov, samostatných zdrojov a 

komunikačných skriniek. Farebné rozlíšenie informácií je jedinečná funkcia, ktorá 

operátorovi umožňuje sledovať stav zariadenia i z veľkej vzdialenosti. Veľké farebné tlačidlá 

priamo informujú, či je prístroj v prevádzke, v režime alarmu alebo varovania, viď Obr. 6. 



 

Obr. 6 Farebné rozlíšenie informácií 

 

Funkcia Záznam udalostí stručne informuje o akciách, ktoré boli vykonané, o zariadeniach, 

ktoré boli nastavené do režimu pohotovosti, alarmu alebo varovania, viď Obr. 7. Toto umožní 

ľahšie dohľadávanie závad. Všetky zariadenia majú funkciu Záznam dát. Dáta sú uchované v 

ovládacej jednotke a môžu byť získané pomocou Ethernet portu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Záznam udalostí 

 

 



8. Možnosti komunikácie v systéme: 

 Dotykové obrazovky. 

 Štandardné analógové a digitálne I/O porty. 

 Zbernica, napr. Profibus. 

 Technológia Ethernet s HTML serverom. 

 USB. 

9. Prehľad prvkov systému IQ Easy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Odkazy na literatúru: 

Literatúra firmy Simco-ION, http://www.simco-ion.co.uk/en/our-products/iq-easy-platform/ 

 

11. Záver 

Nová generácia zariadení IQ Easy je určená pre firmy, ktoré vyrábajú a spracovávajú plastové 

fólie, technické textílie a iné materiály pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na 

kvalitu. 

 

 

Obchodné zastúpenie firmy Simco-ION pre Českú a Slovenskú 

Republiku: 

LONTECH  - surface treatment, s.r.o., Býšť 34, CZ-533 22 Býšť 

Mobil: +420 603 471 086, E-mail: lontech@lontech.cz 

Internet: www.lontech.cz 
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