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                ANTI STATIC BARS type MEJ 

 

 
Antistatická tyč typ MEJ a zdroj typ A2A7S 
 
POPIS 
Antistatické tyče napájané vysokonapäťovým zdrojom vytvárajú 

elektrické pole, ktoré spôsobuje, že molekuly vzduchu okolo 

tyče sa rozkladajú na pozitívne a negatívne ióny. Vzhľadom k 

tomu, že sa opačné náboje priťahujú, bude každý nabitý materiál 

(kladne i záporne) prechádzajúci pozdĺž tyče, priťahovať ióny až 

dôjde k jeho neutralizácii. 

Materiály sa nebudú ďalej priťahovať alebo lepiť k stroji. Tiež 

priťahovanie prachu, nebezpečenstvo ohňa alebo výbuchu a 

nepríjemné šoky pre obsluhu budú účinne obmedzené. 

Firma Simco ION vyrába najširší výber antistatických tyčí v 

rôznych prevedeniach. 

Antistatické tyče MEJ sa vyrábajú v dĺžkach od 38 do 6000 mm. 

Emitačné hroty týchto antistatických tyčí sú kapacitne pripojené 

k vysokému napätiu, to znamená, že pri dotknutí nepoctíte 

žiadny elektrický šok. Ďalšou výhodou je, že tyče budú pracovať 

aj v prípade skratu niekoľkých emitačných hrotov(napríklad 

vplyvom silného znečistenia). 

 

 

Technická špecifikácia antistatických tyčí MEJ 
– pracovný dosah   10 – 30 mm 

– materiál krytu tyče   hliník, PVC, špeciálna zliatina ionizačných hrotov 

– vysokonapäťový kábel  kovový tienený, štandardne 3 m 

– hmotnosť    0,56 kg/m 

– teplota prostredia   0 - 55 °C 

– podmienky použitia   priemyslové prostredie 

– prevádzkové napätie  7 kV striedavé 

– na prianie vývod káblu do pravého uhla 

– doporučený napájací zdroj A2A7S 

– schválené CE, UL 
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               ANTI STATIC BARS type MEJ 

 
Napájací zdroj typ A2A7S 
 

Štandardný model s modernou konštrukciou a 

jednoduchým pripojením antistatických zariadení. Je 

vybavený vypínačom s kontrolkou a kontrolkou vysokého 

napätia. Napájací zdroj je úplne bezpečný vzhľadom 

k obmedzeniu prúdu na max. 2,5 mA. Skriňa zdroja má 

krytie IP-54, spĺňa európske normy CE aj americké UL. 

Zdroj má 4 výstupy. Štandardný zdroj sa dá doplniť o 

možnosť vyvažovania iónov, kontrolu vysokého napätia (v 

prípade poruchy je aktivovaný zvukový alebo svetelný 

alarm) a diaľkové ovládanie. Napájací zdroj nevyžaduje 

žiadnu údržbu..  

 
 

Technická špecifikácia napájacieho zdroja typ A2A7S 
– 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, na prianie 110 V 

– primárny prúd   max. 0,2 A 

– frekvencia    50 Hz, na prianie 60 Hz 

– výstupní napätie   7000 V striedavé 

– výstupní prúd   max. 2,5 mA 

– príkon    50 W 

– na prianie    vyváženie iónov, diaľkové ovládanie, indikácia vysokého napätia

     (alarm) – prevedenie A2A7BHR 

– schválené CE, UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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