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                 Ionizing Air Blower type PC 

 
 

Ionizačný vzduchový ventilátor typ PC 
 

Popis 
Ionizačný ventilátor PC umožňuje veľmi rýchly rozpad 

elektrostatického náboja v presne definovaných výrobných 

oblastiach. Ventilátor je malý, tichý a ľahký, ľahko sa inštaluje. 

Ventilátor vytvára optimálnu ochranu proti elektrostatickému 

výboju ESD, zabraňuje priťahovaniu nečistôt na elektrostaticky 

nabité povrchy. Vzhľadom k vstavanému vyváženiu iónov  

0 5 V je možné ventilátor používať aj pre ochranu 

najcitlivejších elektronických komponentov. Ventilátor 

umožňuje nastavovať premennú rýchlosť prúdu vzduchu, 

patentovaný čistič emitačných hrotov uľahčuje údržbu. Svetelný 

indikátor činnosti informuje o prebiehajúcej ionizácii. 

Typické aplikácie sú montáž elektroniky, montáž a balenie 

lekárskych prístrojov, výroba polovodičov a diskov, výroba 

RFID, vstrekovanie menších plastových výliskov, vibračné 

dopravníky. 

Na vstup vzduchu je možné umiestniť špeciálny filter. 

 
 

Technická špecifikácia ionizačného ventilátoru PC 
– pracovný dosah   1200 mm 

– rýchlosť rozpadu náboja 1,5 s zo vzdialenosti 30 cm (náboj 1000 V na 100 V, rýchlosť 

ventilátoru High) 

– rozmery    140 x 220 x 85 mm 

– materiál krytu   hliník s povrchovou úpravou práškovou farbou 

– ionizačné hroty   špeciálna zliatina 

– prívodný kábel   1,8 m so zástrčkou 

– hmotnosť    2,4 kg 

– teplota prostredia   0 - 55 °C 

– podmienky použitia   ľahký priemysel 

– hluk     57 dB(A) vo vzdialenosti 0,6 m 

– množstvo vzduchu   60 - 120 m
3
/hod. 

– vstavané ohrievanie vzduchu 6°C resp. 14°C nad teplotou prostredia (rýchlosť High resp. Low) 

– tvorba ozónu   0,005 ppm vo vzdialenosti 15 cm od čela ventilátoru 

– prívodné napájanie   230 V striedavé, 50 Hz  

– na prianie    filter na vstupe  

– napájací zdroj   vstavaný 

– schválené    CE, UL 
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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, www.staticka-elektrina.cz  

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

