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Antistatická tyč typ Performax IQ Easy 
 

Vynikajúce prevedenie antistatickej tyče s vysokou účinnosťou a možnosťou aktívnej eliminácie 

statickej elektriny – nový štandard pre antistatické tyče. V kombinácii s Manager IQ Easy bude 

antistatická tyč Performax IQ Easy umožňovať extrémne vysokú elimináciu statickej elektriny. 

Manager IQ Easy aktívne mení nastavenie antistatickej tyče podľa okamžitej situácie v spolupráci 

s meraním náboja pomocou Sensor IQ Easy – výsledkom je veľmi malý zostatkový náboj.  

Antistatická tyč má vynikajúcu odolnosť voči poškodeniu - profil vystužený sklenými vláknami, veľmi 

robustný aj pri dĺžkach 5 m. 

Performax IQ Easy má integrovaný vysokonapäťový zdroj s prívodným napájaním nízkym napätím 

24V DC so štandardným konektorom M12. 

Emitačné hroty sú Shockless – bez nebezpečenstva dotyku hrotov. Na tyči je indikácia stavu pomocou 

dvoch integrovaných LED svetiel (tyč zapnutá – zelená,varovanie – oranžová,porucha tyče – červená).  

Antistatická tyč má zaoblené hrany a krytie IP66, čo uľahčuje čistenie. Tyč sa ľahko inštaluje 

pomocou univerzálnych montážnych držiakov. 

 

Antistatická tyč Performax IQ Easy je k dispozícii v dvoch variantoch:  

1) Štandardné pre všetky aplikácie s pracovným dosahom medzi 100 a 500 mm 

2) Speed pre aplikácie pri vysokých rýchlostiach (cez 500 m/min.) 

 

Špecifikácie 
Pracovný dosah Performax IQ Easy: 100 - 500 mm 

Performax IQ Easy Speed: 50 – 500 mm 

Materiál tyče plast vystužený sklenými vláknami 

Ionizačné hroty špeciálna zliatina 

Kábel nízkonapäťový kábel 

Konektor štandardný M12 

Hmotnosť 1,25 kg/m 

Teplota prostredia 0 – 55°C 

Pracovné prostredie aplikácie v priemysle 

Krytie IP66 

Napájací zdroj vstavaný pre 24 V DC, 0,5 A 

Schválené CE 

I/O signály Komunikácia s Manager IQ Easy 

Signalizácia Trvale  Bliká 

Zelená  v činnosti Standby 

Oranžová         varovanie 

Červená alarm                       
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Antistatická tyč je dodávaná v rôznych dĺžkach od efektívnej dĺžky 270 mm do 4770 mm (štandardná 

tyč) alebo od efektívnej dĺžky 210 mm do 4890 mm (prevedenie speed). 

 

 

 

 

Vlastnosti: 

 Vstavený vysokonapäťový napájací zdroj, napájacie napätie 24 V DC 

 Indikácia účinnosti tyče v spolupráci s Manager IQ Easy 

 Indikácia zašpinenia tyče v spolupráci s Manager IQ Easy 

 Aktívna eliminácia náboja v spolupráci s Manager IQ Easy 

 Štandardný M12 konektor s priamym alebo pravouhlým vývodom 

 Tyč vystužená sklenými vláknami, pevná, robustná s dlhou životnosťou 

 Konštruované pre použitie v priemyslových aplikáciách, ľahké čistenie tyče (krytí IP66) 

 Shockless emitačné hroty – bez nebezpečenstva pri dotyku hrotov  

 Univerzálne montážne držiaky 

 

 

 

 

 

 

Indikácia stavu tyče pomocou integrovaných 

LED 

 

Konektor M12 s priamym alebo pravouhlým 

vývodom 

 

  

 

 

Univerzálne montážne držiaky 

 

 

 

 

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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