
 
 

 
 

  

 
 

 

Ionizačný vzduchový ventilátor 

typ VolumION  
Plastové súčasti priťahujú vplyvom statickej elektriny prach a nečistoty, ktoré sa pevne držia 

na povrchu a je veľmi náročné ich odstrániť. Vzhľadom k zložitým tvarom plastových 

výrobkov, musia byť neutralizované z väčšej vzdialenosti. Pre tento účel firma Simco-Ion 

vyvinula ionizačné vzduchové ventilátory VolumION. Emitačné hroty na antistatických 

tyčiach vo vnútri ventilátoru ionizujú vzduch, ktorý je dopravovaný na elektrostaticky nabitý 

výrobok. Výrobok je neutralizovaný prúdom iónov. Vzdialenosť ventilátoru k výrobku alebo 

predmetu môže byť až 1,5 m. Množstvo nasávaného vzduchu je možné regulovať. Na vstup 

vzduchu je možné umiestniť špeciálny filter. Ionizačné ventilátory sú tiež ideálne pre 

neutralizáciu papieru alebo fólie pri navíjaní nebo odvíjaní. 

Špecifikácia  

  

 

 

 

 

 

VolumION 
Pracovný dosah 1500 mm 

Pracovná šírka 500 mm 

Materiál krytu práškovo lakovaná oceľ 

Vysokonapäťový kábel kovový tienený, štandardne 3 m 

Napájací kábel motoru neoprénový, štandardne 3 m 

Hmotnosť 11 kg 

Teplota prostredia 0 – 50 °C 

Hluk 77 dB (A) vo vzdialenosti 1 m 

Množstvo vzduchu 50 Hz: 600 m
3
/hod 

60 Hz: 660  m
3
/hod 

Podmienky použitia priemyslové prostredie 

Prevádzkové napätie 7 kV striedavé 

Príkon ventilátora 140 W 

Na prianie filter na vstupe 

Doporučený napájací zdroj  A2A7S, A3A7S, MPM 



 

Napájací zdroj typ A2A7S, A3A7S 

Technická špecifikácia napájacieho zdroja typ A2A7S, A3A7S 

– materiál skrine   práškovo lakovaná oceľ, hliník 

– hmotnosť    2,8 kg 

– počet výstupov   4 

– vypínač s kontrolkou   áno 

– prívodný kábel   1,8 m 

– teplota prostredia   0 - 55 °C 

– podmienky použitia   priemyslové prostredie 

– krytie     IP-54 

– indikácia vysokého napätia  áno 

– primárne napätie   230 V (A2A7S), 400 V (A3A7S) 

– primárny prúd   max. 0,2 A 

– frekvencia    50 Hz, na prianie 60 Hz 

– výstupné napätie   7000 V striedavé 

– výstupný prúd   max. 2,5 mA 

– príkon    50 W 

– na prianie diaľkové ovládanie, indikácia vysokého napätia – 

prevedenie A2A7BHR 

– schválené CE, UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardný model s modernou konštrukciou a 

jednoduchým pripojením antistatických zariadení. Je vybavený 

vypínačom a kontrolkou vysokého napätia. Napájací zdroj je 

bezpečný vzhľadom k prúdovému obmedzeniu na max. 2,5 

mA. Skriňa zdroja má krytie IP-54, splňuje európske normy 

CE i americké UL, k zariadeniu je dodávané Prehlásenie o 

zhode podľa zákona č. 22/1997. Zdroj má 4 výstupy. 

Štandardný zdroj ide doplniť o možnosť kontroly vysokého 

napätia a diaľkové ovládanie. Napájací zdroj nevyžaduje 

žiadnou údržbu.  

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 

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

