
 

 

 
 
Ionizačná tryska/pištoľ Model 6110, 6110A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionizačná tryska/pistoľ Model 6110, 6110A firmy Simco ION eliminuje problémy so statickou 

elektrinou vo výrobe, balení, laboratóriách a iných prostrediach, kde statická elektrina spôsobuje 

kontamináciu povrchov, ESD, problémy pri manipulácii, montáži elektroniky, atď. Model 6110 je 

kompaktné zariadenie, ktoré je možné použiť: ako in-line ionizačnú trysku alebo ako ionizačnú 

pištoľ. Ako ionizačná tryska sa iba pripojí ku stlačenému vzduchu, ako ionizačná pištoľ sa 

pripevní na koniec vzduchovej pištole. Interný senzor zapne ionizáciu len vtedy, ak pištoľou 

prechádza stlačený vzduch (Model 6110). 

 

Vlastnosti Výhody 

 Technológia Iso Stat
®

  Vlastné vyvažovanie iónov, nie je potrebná 

kalibrácia 

 Senzor prúdu vzduchu (Model 6110A)  Ionizácia podľa potreby 

 Tienené emitačné hroty  Bez nebezpečenstva úrazu vysokým 

napätím 

 Kompaktná veľkosť  Prispôsobenie rozvodu stlačeného vzduchu 

 Vzduchová pištoľ ako voliteľné 

príslušenstvo 

 Vyhovie takmer každá vzduchová pištoľ 

  

 

 

 



Technická špecifikácia 

Vstupné napätie 24 V AC, <1 W z transformátoru 

Vyváženie iónov lepší než ±25 V zo vzdialenosti 6“ (152 mm) 

Vybíjací čas ±1,000 V na 100V, <4 s; test podľa ANSI/ESD STM3.1-2000 

Napájanie 230 V, 50 Hz 

Indikácia LED zelená farba = napájanie 

Vytváranie iónov Trvalo jednosmerná ionizácia 

Emitačné hroty zliatina wolfrámu, životnosť 5 rokov 

Prúd vzduchu min. 2,0 scfm = 56 l/min. 

Pripojenie vzduchu ¼“ NPT samica, (vstup aj výstup), 1/8“ adaptér k dispozícii 

Vnútorný senzor Vypne ionizáciu, ak vzduch neprúdi (iba Model 6110A); model bez 

senzoru je tiež k dispozícii pre priebežnú ionizáciu 

Rozmery priemer 56 mm, dĺžka 79 mm bez šrúbenia 

Hmotnosť 170 g 

Záruka 1 rok 

Certifikacia CE, ROHS 

Transformátor 14-21570, vstup 230 V AC ±10%, 50 Hz, 410 mA, výstup 24 V AC 

±5%, 1670 mA 

 

IsoStat Technology 
IsoStat Technológia zaručuje vyváženú ionizáciu a eliminuje 

zložité obvody so spätnou väzbou. Ionizátory využívajúce túto 

technológiu nikdy nepotrebujú kalibráciu a vyžadujú len 

jednoduchú údržbu. IsoStat je založená na fyzikálnom zákone o 

zachovaní náboja, ktorý definuje, že náboj v izolovanom 

systéme nemôže byť vytvorený alebo zničený. Ak sú emitačné 

hroty ionizátora izolované od zeme, potom technológia IsoStat 

zaisťuje vytváranie rovnakého počtu kladných a záporných iónov. 

 

Aplikácie 
In-line ionizácia. Znižuje poškodenie súčasti vplyvom ESD a poruchy elektroniky pri: 

• balení a značení integrovaných obvodov 

• povrchovej montáži 

• testovaní 

Ionizačné pištole. Odstraňuje nečistoty pri: 

• montáži dosák plošných spojov 

• výrobe lekárskych prístrojov 

• spracovaní fólií  

 

Prehľad súčasti 
91-6110 Model 6110 Air Cartridge Ionizer 

91-6110A Model 6110 Air Cartridge Ionizer so senzorom vzduchu 

91-6150 Voliteľné príslušenstvo: vzduchová pištoľ a hadica 

14-21570 Napájací transformátor 

 

 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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