
Ak máte problémy so
statickou elektrinou,
napríklad:

Eliminácia elektrostatického náboje

Elektrostatické spojenie

Čistenie povrchov

Detekcia perforácii

Ako vám môžeme pomôcť? 

 g Pracovníci trpia elektrostatickými výbojmi
 g Dochádza k prerušeniu výroby
 g Statická elektrina poškodzuje materiál
 g Vaši zákazníci nie sú spokojný s vašimi  

výrobkami
 g Statická elektrina môže spôsobiť požiar
 g Chcete zabrániť priťahovaniu nečistôt

Použitie statickej elektriny 
vo výrobe pre:

 g Dočasné spojenie dvoch materiálov
 g Zabránenie vniknutiu vzduchu medzi 

materiál
 g Optimalizácia výroby

Ak chcete vyčistiť povrch:  g Pohybujúcich sa pásov (fólií) materiálov
 g 3D predmetov
 g Archov alebo dosiek

Ak chcete zisťovať 
perforácie

 g K počítaniu vyrobených sáčkov
 g V pohybujúcom sa páse materiálov
 g Vo výrobkoch
 g K zisteniu pozície materiálov

static control made Easy!



9,7988 cm

Performax Easy
antistatická tyč

Zariadenia

Antistatické tyče
Ionizačné ventilátory
Ionizačné vzduchové nože

Ionizačné vzduchové pištole
Ionizačné vzduchové trysky
Napájacie zdroje
Inline ionizátory

 g Krátky/stredný/dlhý dosah
 g Pokrytie 3D oblasti
 g Pre čistý povrch
 g Dlhý pracovný dosah
 g Ručná eliminácia náboja a čistenie
 g Čistenie a eliminácia náboja v malých priestoroch
 g Zdroje vysokého napätia
 g Neutralizácia statickej elektriny pri pneumatickej 

doprave

Nabíjacie generátory

Nabíjacie tyče
Nabíjacie elektródy

 g Až do 60 kV
 g Kladný alebo záporný výstup
 g Nabíjanie v celej šírke pásu materiálu
 g Nabíjacie elektródy pre bodové aplikácie

Ionizačné vzduchové nože
Typhoon
Čistenie pásov materiálov

Príklady zariadeníEliminácia elektrostatického náboja

Elektrostatické spojenie

Čistenie povrchov

CM5
nabíjací generátor

 g Čistenie a neutralizácia
 g Ofukovacie systémy
 g Odsávacie systémy
 g Odstraňovanie častíc až do veľkosti  

10 mikrometrov
 g Kontaktné alebo bezkontaktné čistenie

Všetky typy zariadení IQ Easy 
môžu komunikovať s IQ Easy 
Manager:
> Antistatické tyče
> Nabíjacie generátory
> Detektory perforácii
> Zariadenia pre meranie

 g Aktívna kontrola statickej elektriny 
 g Spätná väzba pomocou senzoru 
 g Zostatkový náboj <1 kV aj pri rýchlostiach >1000 m/min. 
 g 7” plne farebný dotykový displej 
 g Informácie zobrazujúce účinnosť ionizácie a úroveň elektrostatického náboja 
 g Plug & Play zapojenie
 g Napájanie 24 V DC (žiadne vysokonapäťové káble)

Platforma IQ Easy

CleanION DD
čistiace hlavice pre pásy materiálov



9,7988 cm

FMX-004
Meranie statickej elektriny

Príklady zariadení

Meranie náboja

Detekcia perforácii

FMX-004
TensION

 g Meranie úrovne elektrostatického náboja
 g Bezkontaktné meranie
 g Kontrola účinnosti antistatických zariadení
 g Kontrola funkčnosti antistatických alebo 

nabíjacích zariadení

 g Detekcia perforácii v pohybujúcom sa páse
 g Detekcia perforácii v predmetoch
 g Bezkontaktná detekcia
 g Detekcia perforácii v transparentných mate-

riáloch

Manager IQ Easy
srdce platformy IQ Easy

Platforma IQ Easy
Manager IQ Easy

Extension IQ Easy
Sensor IQ Easy
IQ Easy antistatické tyče 
(Performax IQ Easy, Performax IQ 
Easy Ex, ThunderION IQ 2.0)
IQ Easy nabíjacie generátory
(CM IQ Tiny, CMM IQ Easy) 

 g Manažér pre všetky zariadenia IQ Easy 
(ovláda až 30 zariadení)

 g Možnosť pripojenia ďalších 6 zariadení
 g Sledovanie náboja v celej šírke materiálu
 g Vysoká účinnosť neutralizácie statickej elek-

triny 

 g Plná kontrola všetkých parametrov nabíjaní

Perfomaster
Detekcia perforácii 

Pre detailné informácie navštívte naše internetové stránky www.simco-ion.nl
Simco-Ion Netherlands - Aalsvoort 74 - 7241 MB Lochem - The Netherlands 
T. +31 (0)573-288333 - F. +31 (0)573-257319 - E. cs@simco-ion.nl - W. www.simco-ion.nl

Obchodné zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku:
LONTECH – surface treatment, s.r.o. T. +420 466 989 560
Býšť 34 
533 22 Býšť 
Czech Republic 

M. +420 603 471 086
E. lontech@lontech.cz  
www.lontech.cz

Podpora zákazníkom na celom svete

Perfomaster

static control made Easy!



Priemyslové aplikácie
static control made Easy!

Plasty

Tlač

Automobilový priemysel

 g Balenie do sáčkov
 g Zmršťovacie tunely
 g Horizontálne bali-

ace stroje
 g Vákuové tvarovanie
 g Vyfukovanie fólie
 g Balenie do “sleeve”
 g RFID
 g Etiketovanie
 g Výroba plastových
 g kariet

Balení

Zdravotníctvo

 g Výroba krvných 
vakov

 g Tepelné tvarovanie 
obalov

 g Lakovacie linky
 g Čistenie súčastí

Spracovanie

 g Výroba vreciek/sáčkov
 g Flexo tlač
 g Rezanie
 g Archovanie
 g vytváranie povlakov/  

laminovanie

Drevospracujúci priemysel

 g Čistenie povrchov
 g Laminovanie  

drevotrieskových  
dosiek

Textilný priemysel

 g Dopriadacie stroje
 g Napínacie a sušiace 

rámy

 g Ofsetová tlač
 g Sieťotlač
 g Digitálna tlač
 g Chill Tack
 g Povlaky/laminovanie
 g Flexo tlač
 g Tampónová tlač
 g Skladanie materiálov
 g Ribbon Tacking
 g Balenie tlače
 g Výroba plastových kariet

 g Extrúzia fólie
 g Vytlačovanie plochých  

fólií
 g In Mold Labeling (IML)
 g Výroba vreciek/sáčkov
 g Archovanie
 g Lakovacie linky
 g Pozdĺžne rezanie
 g Flexo tlač


