
 
 

 
 

 

 

 

Antistatická tyč typ ThunderION 2.0 

Antistatická tyč ThunderION2 znamená doslova revolučný skok vo vývoji antistatických 

zariadení - ako konštrukciou, tak aj svojimi možnosťami. Tyč má veľmi dlhý dosah 

eliminácie statickej elektriny až do vzdialenosti jedného metra. Robustná konštrukcia 

vystuženého extrudovaného profilu umožňuje použitie v rôznych priemyselných prostrediach 

až do dĺžky tyče 5 m. Montážna „T“ drážka na zadnej ploche tyče zaručuje jednoduché 

umiestnenie univerzálnych montážnych držiakov a optimálnu inštaláciu na stroji. 

Diskovité emitačné hroty sa odlišujú od bežných hrotov. Produkujú vysoký a jednosmerný 

prúd kladných a záporných iónov. Emitačné hroty sú Shockless – bez nebezpečenstva pri 

dotknutí sa hrotov. Ohybné a vymeniteľné emitačné hroty sú odolné proti poškodeniu pri 

náhodnom kontakte. ThunderION2 má integrovaný vysokonapäťový zdroj s prívodným 

napájaním nízkym napätím 24 V DC. Nový koncept pre neutralizáciu statickej elektriny na 

dlhú vzdialenosť je dosiahnutý pulzným DC napätím a nízkou frekvenciou. 

LED na štyroch stranách zobrazujú, či je tyč zapnutá [ [ON], alebo v poruche [ALARM]. 

Nový vzhľad krytu umožňuje veľmi jednoduché čistenie tyče. Krajné kryty, prostredné 

podporné kryty, bočné kryty aj emitačné hroty môžu ľahko odmontované pre umožnenie 

prístupu k celému povrchu pre rýchle a presné čistenie. 

Pri niektorých výrobných procesoch je nevyhnutná neutralizácia statickej elektriny na veľkú 

vzdialenosť, napríklad navíjanie a odvíjanie fólií, kde sa stále mení priemer navíjanej role. 

S tyčou ThunderION2 prichádza nová technológia, ktorá umožňuje elimináciu statickej 

elektriny na veľkú vzdialenosť bez nutnosti podpory vzduchu ako transportné médium pre 

ióny. 

 Vlastnosti: 
- 24 V DC napájacie napätie 

- Vzdialenosť pre elimináciu náboja až 1 meter 

- „Shockless“ emitačné hroty s možnosťou dotyku 

- Ohybné, vymeniteľné emitačné hroty 

- Vizuálna kontrola pomocou viacfarebných LED 

- Univerzálne montážne prvky 

- Odnímateľné kryty 

- Patentovaná technológia 

- K dispozícii aj IQ verzia napr. pre indikáciu znečistenia, ovládania všetkých parametrov tyče



Špecifikácia  

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.sk, Internet: www.lontech.cz

ThunderION2 

Pracovný dosah 300 – 1000 mm 

Materiál tyče Plast 

Ionizačné hroty Špeciálna zliatina 

Prívodný kábel Nízkonapäťový kábel 

Hmotnosť Základná 0,8 kg + 2,4 kg/m 

Teplota prostredia 0 - 55°C 

Pracovné 

prostredie 
Priemysel 

Napájanie 24 V DC, <2 A 

Krytí IP 65 

Napájací zdroj Integrovaný pre 24 V DC 

Indikácia LED (zelená, oranžová, červená) 

Signalizácia   Svieti trvale Bliká 

Zelená      v činnosti   standby 

Oranžová  varovanie 

Červená    alarm 

IO signály Diaľkové ovládanie on/off  10-30 

V DC, vysoké napätie OK, 

napájanie 

1 V, max. 50 mA 

Voliteľné 

príslušenstvo 

Desktop power supply 

(100-240 V/24 V) 

Din rail power supply 

(100 V-240 V/24 V) 

IQ verzia 

Univerzálne montážne držiaky 
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